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RESUMO

GARDINALI, M. J. lnjeção de ozônio em solo proveniente de área contaminada

por compostos orgânicos - Comportamento de íons metálicos de interesse. São

Paulo, 2013. 120 f. (Dissertação) Mestrado - lnstituto de Geociências,

Universidade de São Paulo.

A utilização de ozônio como agente oxidante tem apresentado

resultados positivos paÊ a degradação de contaminantes orgânicos em

subsuperfície. O ozônio apresenta alta reatividade, tanto com os compostos

orgânicos de interesse quanto com os compostos inorgânicos presentes no meio,

principalmente com os íons metálicos constituintes da matriz sólida, mobilizando

os para a água subterrânea. Este estudo detectou e quantificou os íons metálicos

de interesse presentes na matriz solida, sendo estes: Fe, Al, Mn, Cr, Pb, Ni e Zn.

Também foram determinados os íons que foram mobilizados da matriz sólida, a

partir da injeção do ozônio em solo proveniente de uma área contaminada por

compostos orgânicos.

Palavras chave: Hidrogeologia 2. Oxidação Química 3. Ozônio 4. Remediação 5.

Mobilidade lônica



ABSTRACT

GARDINALI, M. J. Ozone injection into the soil from the area contaminated by

organic compounds - Behavior of metal ions of interest. São Paulo, 2013. 12O f .

(Dissertation) Master - lnstitute of Geosciences, University of São Paulo.

The use of ozone as an oxidizing agent has shown positive results for the

degradation of organic contaminants in the subsurface. Ozone is highly react¡ve

with both the organic compounds of interest as with inorganic compounds present

in the environment, especially with the metal ions of the solid matrix constituents,

mobilizing them into groundwater. This study detected and quantified the metal

ions of interest present in the solid matrix, namely: Fe, Al, Mn, Cr, Pb, Ni and Zn.

lons that have been mobilized from the solid matrix due to the ozone injection in

soil from a contaminated area for organic compounds were also determined.

Keywords: Hydrogeology 2. Chemical Oxidation 3. Ozone 4. Remediation 5

mobility
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I. rNTRODUçAO

É bastante difundida a tecnologia de tratamento municipal de água

potável através da aplicação de ozônio. Nas últimas décadas tem-se publicado

também muitos estudos referentes ao seu uso em projetos de remediação em

áreas contendo concentrações de poluentes orgânicos que se encontram acima

dos padrões de qualidade em solo e águas subterrâneas (ITRC,2005).

Na zona saturada, por se tratar de um gás altamente reativo, a

aplicação do ozônio como agente de remediação pode ser vantajosa sobre os

oxidantes líquidos comuns. Oxidantes líquidos possuem limitações de contato com

o contaminante em relação ao ozônio gasoso.

A alta reatividade do ozônio pode degradar uma grande variabilidade de

contaminantes através de reações de oxidação, por exemplo: organoclorados

alifáticos, organoclorados aromáticos, benzeno, tolueno, etilbenzeno, xilenos,

hidrocarbonetos de petróleo, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, explosivos

nitroamina, nitroaromáticos, dioxinas entre outros. (Siegrist et al., 201 1).

Em áreas onde sistemas de injeção de ar e extração de vapores do solo

foram operados para a remoção da maior parte da massa de contaminantes

existentes, nota-se que compostos cujas características de baixa volatilidade e

recalcitrância à biodegradação não são eficientemente removidos por tais técnicas

(Clayton,2000). Nessas sÍtuações a injeção de ozônio foi eficientemente utilizada

para a remoção da fase residual, apresentando elevada reatividade e alta
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capacidade de degradação, principalmente entre os combustíveis derivados do

petróleo.

De forma similar à tecnologia de injeção de ar, o ozônio pode ser co-

injetado com oxigênio na zona saturada através de poços de injeção. O maior

desafio para uma aplicação efetiva do ozônio em zona saturada recai sobre os

aspectos de distribuição do fluxo de ar ao redor dos poços de injeção (HEIN et al.,

1997).

O ozônio é um gás altamente reativo, instável, sendo um agente

oxidante forte e não seletivo que reage tanto em meio aquoso quanto em meio

gasoso. Essas reações podem ser diretas ou indiretas envolvendo a formação de

radicais livres intermediários, os quais também possuem capacidade de oxidação

em relação aos compostos de interesse. Assim, alguns contaminantes podem ser

mais sensíveis às reaçöes diretas do que às reaçöes de oxidação a partir de

radicais livres intermediários. Portanto, o caminho de reação mais eficiente é

determinado pelas características do contaminante alvo e pelas características da

composição geoquimica da formação aquífera.

A caracterização das condições geoquímicas específicas da área é

essencial para a aplicação da técnica de oxidação química in situ, uma vez que o

sistema deve ser dimensionado para oxidar os contaminantes, os efeitos das

reações de autodecomposição e a Demanda Natural de Oxidante (DNO)

intrínseca do aquífero. Quando as quantidades destes parâmetros se elevam, as
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taxas de reação do ozônio também são aumentadas e a distância máxima

alcançada pelo transporte do oxidante diminui.

Os três parâmetros mais críticos para o sucesso da ozonização são:

permeabilidade, teor de matéria orgânica e demanda de oxidante (ITRC, 2005).

Durante a injeção de ozônio na zona saturada do aquífero, os fenômenos

relacionados ao transporte e transferência de massa determinam o

comportamento do oxidante e influenciam diretamente a elicâcia do projeto.

Algumas interações com o solo e águas subterrâneas podem ser

produtivas com formação de radicais livres que aumentam a taxa de oxidação,

enquanto outras reações são não produtivas, podendo-se mencionar o consumo

do oxidante por espécies que não são alvos do projeto de remediação. Vários

estudos suportam evidências de que a presença natural de óxidos metálicos no

solo promove a catálise do ozônio (SIEGRIST et al.,2011).

Outro fator importante é o efeito da presença de matéria orgânica

natural no solo que pode exercer grande demanda de ozônio, afetando

diretamente a efetividade das reações e a tratabilidade dos contaminantes de

interesse. Hsu e Masten (2001) preconizam a relação aproximada de 5,4 mg de

ozônio consumido para cada mg de matéria orgânica natural. Depois da aplicação

do ozônio o tamanho médio das moléculas das substâncias húmicas é

consideravelmente reduzido, indicando que a aplicação do ozônio não destrói

totalmente a matéria orgânica natural existente no solo. Assim, essas moléculas

com tamanho menor não têm a capacidade de sorver contaminantes hidrofóbicos

aumentando a efetividade da degradação destes contaminantes pela oxidação
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com o ozôn¡o (KAINULAINEN et al.,'1994). Ainda, as reações químicas entre

ozônio e matéria orgânica também podem promover reações, como as que

formam radical hidroxila, e mecanismos de degradação, como criação de

substrato capaz de promover biodegradação à partir de formação de substâncias

húmicas. Essas reações entre ozônio e matéria orgânica resultam na possível

formação de um substrato capaz de promover biodegradação, conforme

observado por Ohlenbusch et al. (1998) e Lim et al. (2OO2) e descr¡to por Siegrist

et al.(201 1).

Solutos dissolvidos, como carbonatos, bicarbonatos, sulfatos e cloretos

possuem potencial significativo para interagir com radical hidroxila (OH-),

formando reações intermediárias e outros radicais, os quais não degradam

compostos orgânicos. Assim, existe o potencial de que estas reações possam

afetar a eficácia da remediação com o ozônio, especialmente onde a degradação

de contaminantes por rad¡cais livres são relevantes.

Neste estudo foi realizada injeção de ozônio através de colunas de solo,

visando avaliar o comportamento de íons metálicos, uma vez que o ozônio tem

potencial para aumentar a mobilidade de íons no solo.



2. OBJETIVOS

Detectar e quantificar os íons metálicos de interesse que são

mob¡lizados da matriz sólida pelo processo de injeção do ozônio.

Estudar os mecanismos de mobilização iônica resultantes da

remediação com ozônio.

Determinar o aumento das concentrações iônicas disponível em água

subterrânea.

3. FUNDAMENTOS TEÓRÍ COS

A seguir serão tratados os principais parâmetros físico-químicos e íons

metálicos associados ao solo.

3.1. Sorção

O fenômeno de sorção se refere à aderência e penetração de partículas

(íons, átomos, moléculas, etc.) em uma superfície sólida, enquanto que a

liberação das partículas para o fluido é denominado dessorção. São fenômenos

de sorção: a absorção, adsorção, trocas iônicas e quimiossorção (FETTER, 2001).

Na absorção ocorre difusão, penetração, incorporação do soluto

através de materiais sólidos. (HYPOLITO et. al, 201I ).
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A adsorção é o mecanismo pelo qual uma substância sólida

(adsorvente) atrai à própria superfície partículas dissolvidas (adsorvato) em uma

solução, desempenhando papel fundamental na disponibilização de metais do

solo. As adesões resultantes de ligações covalentes e eletrostáticas formam

adesões mais estáveis (ex: H*, Na*, K*, Ca2* e Mg2* e cátions de elementos-traço)

ou quimiossorção, cujas características principais é a irreversibilidade, enquanto

que as ligaçöes que ocorrem por Forças de Van der Waals e pontes de hidrogênio

são mais fracas (ex: moléculas polares, como a água e compostos orgânicos

contendo em sua formula oxigênio e nitrogênio), ou fisiossorção possuindo como

principal característ¡ca a reversibilidade.

Considerando um argilomineral como adsorvato, no qual prevalecem

cargas negativas na superfície, íons como H*, Na*, K*, Ca* e Mg* e cátions de

elementos-traço ao se aproximarem do colóide competem com as moléculas da

água e com as partículas já adsorvidas, levando a deslocamentos parciais ou

totais com liberação/adesão do soluto dos sítios de adsorção (HYPOLITO et. al,

2011).

Além da competição pelos sítios de adsorção existentes entre

processos de quimiossorção e fisiossorção também ocorre competição entre Íons

devido à afinidade do colóide em adsorver cátions com diferentes valências,

seguindo a ordem M* <M2* <M3*. De forma geral o potencial iônico (carga/raio

iônico) indica o grau de afinidade entre splo e metal, assim, entre cátions de

mesmo número de oxidação, aqueles que apresentam menor raio aproximam-se

com maior facilidade da superfície coloidal favorecendo a adsorção.
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O processo pelo qual cátions são atraídos para a região próxima à

superfície de minerais de argila carregados negativamente é chamado

Capacidade de Troca Catiônica e o processo pelo qual ânions são atraídos para a

região carregados positivamente é chamado de Capacidade de Troca Aniônica.

Tais processos compõem os fenômenos de trocas iônicas. A capacidade de

Troca Catiônica é a habilidade que uma fase sólida possui em substituir e/ou reter

cátions em quantidades estequiométricas sem modificar sua composição original,

sendo expressa em termos de quantidade de carga que os colóides podem reter

por unidade de peso ou volume.

3.2. pH do solo

Este fator controla os mecanismos de adsorção, dissolução e

precipitação de fons metálicos na forma de óxidos-hidróxidos, carbonatos,

fosfatos, etc. Geralmente, quando o pH diminui, o número de sítios negativos

livres na superffcie sólida disponíveis para adsorção de cátions também diminui

potencializando a mobilidade dos metais pela competição como, por exemplo,

entre Al3* e H*.

3.3. Óxido-redução

A aptidão que uma espécie química apresenta em receber ou ceder

elétrons corresponde ao potencial de óxido-redução. A Eletronegatividade é a
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med¡da da apt¡dão de um elemento atrair elétrons, isto é quanto maior a

eletronegatividade, mais ela tende a receber elétrons. As ligações entre os átomos

com eletronegatividade semelhantes tendem a ser covalentes e aqueles com

eletronegatividade muito diferentes tendem a ser iônicas. A diferença entre as

eletronegatividades de dois átomos é uma medida da ionicidade da ligação e, se

este valor superar 1,7 elétron-volts (eV) a ligação será puramente iônica.

Sempre que há uma oxidação haverá simultaneamente uma redução e

vice-versa, desta forma quando um contaminante ocorre em água subterrânea ele

é oxidado e assim tem-se uma reação de oxidação.

Águas subterrâneas podem, dependendo de sua composição,

apresentar variações na sua tendência para oxidar ou reduzir em função das

concentrações de doadores de elétrons e receptores de elétrons. Ambiente com

concentraçöes elevadas de receptores de elétrons (agentes oxidantes como 02)

em relação aos doadores de elétrons (agentes como Fe (0) reduzindo) tendem

para reações de oxidação. Por outro lado, ambientes com uma grande quantidade

de doadores de elétrons em relação aos receptores de elétrons apresentam

tendência para a ocorrência de reações de redução.

A diminuição do Eh causa a solubilização de espécies que se reduzem

para formas mais solúveis em água, assim Fe(lll) passa a Fe (ll) e Mn (lV) para

Mn (ll). No entanto, ambientes onde os níveis de potencial de óxido-redução (Eh)

tornam-se mais negativos, favorecem, por exemplo, a redução de SOa2- a 52- e a

precipitação de íons de metais pesados como Pb, Ni, Zn, Cd e Cu como sulfeto

(POHLAND, 1992).



3.4. íons metálicos de interesse

A ocorrência de concentraçöes nas amostras de solo coletadas podem

estar associadas à geoquímica do sistema deposicional que sedimenta todo o

mater¡al proveniente das porções à montante da cidade de São Paulo, mais

precisamente da Serra do Mar. Os sedimentos provenientes da Serra do Mar são,

em sua grande maioria, formados por solos de alteração de rochas do

embasamento, que contém esses metais na composição das argilas que se

formam através do processo de intemperismo das rochas.

Alumínio

O alumínio é constituinte comum e abundante na crosta terrestre na

forma de óxido de alumlnio (AlzO¡) e apresenta baixa densidade. É também um

metal não pesado, apesar de ser um elemento tóxico especialmente para plantas.

(HYPOLITO el a'.,2011). A dose semanal tolerável é de I mg de alumínio por

quilograma de massa corporal (WHO,2010). Portanto, uma pessoa de 50 kg teria

uma dose tolerável de 50mg de alumínio por semana.

Algumas pessoas manifestam alergia ao alumínio, sofrendo dermat¡tes

ao seu contato, inclusive desordens digestivas ao ingerir alimentos cozidos em

recipientes de alumÍnio. Para as demais pessoas o alumínio não é considerado

tão tóxico como os metais pesados, ainda que existam evidências de certa

toxicidade quando ingerido em grandes quantidades. A exposição a altas
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concentraçöes pode causar problemas de saúde princ¡palmente sob a forma de

íons. A Figura I apresenta o diagrama de estabilidade do alumínio.

13ud"s

Figura 1 - Diagrama de estabilidade do alumínio, 1O-10 molkg-r
Fonte: ïAKENO, 2005

De acordo com o diagrama observar-se que as formas iönicas do

alumínio dependem exclusivamente da variação do pH.

Ferro

As principais fontes naturais de Ferro resultam de processos de

intemperismo de minerais componentes de rochas, podendo também ocorrer

como material particulado na atmosfera. Em sua maioria é encontrado na forma
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de óxidos/hidróxidos como os minerais magnetita (FesO¿), goethita (FeOOH),

ilmenita (FeOTiOz) e hematita (FezO¡). A hematita ocorre em várias rochas como

granitos, sienitos, traquitos, andesitos, oriundo da cristalização magmática; em

pegmatitos ou granitos pegmatóídes, devido a processos pneumalíticos.

A necessidade mínima de Ferro para o ser humano varia em função do

sexo e idade, podendo ser de l0 a 50 mg / dms. (WHO, 1995). A Figura 2

apresenta o diagrama de estabilidade do ferro.

Figura 2 - Diagrama de estabilidade do ferro,10'10 molkg-1
Fonte: TAKENO, 2005

De acordo com o diagrama é possível observar que as formas iônicas

do ferro são fortemente dependentes da variação do pH, variando também em

função do Eh (V).
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Manganês

Os estados de oxidação mais comuns do manganês são +2, +3, +4, +6

e +7. Compostos de manganês onde o manganês se apresenta com estado de

oxidação +7, os qua¡s podem ser transformados no óxido instável MnzOz e

compostos do ânion permanganato MnO+- de cor púrpura ¡ntensa, são poderosos

agentes oxidantes (HOLLEMAN, 1985). O estado de oxidação mais estável para o

manganês é +2. O estado de oxidação +2 é o estado utilizado por organismos

vivos para suas funções essenciais; outros estados costumam ser tóxicos para o

corpo humano.

Em águas subterrâneas ocorre na forma de manganês (ll), que é forma

maior estabilidade. Ele ocorre em pH baixo e ambiente redutor. As outras 2 formas

são favorecidas em ambientes oxidantes e pH elevado (HYPOLITO, 1980;

ALLOWAY, 1995; THORNTON, 1995).

Sua toxidez é bem estabelecida, a inalação de compostos (e.9. em

atividades de extração de minérios) tem efeito sobre o sistema nervoso central,

mesmo em pequenas concentrações após exposição por longos perÍodos.

Todavia o elemento não apresenta risco carcinogênico significante.

A Figura 3 apresenta o diagrama de estabilidade do manganês.
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Figura 3 - D¡agrama de estaþilidade do manganês,10-10 molkg-1
Fonte: TAKENO, 2005

De acordo com o diagrama é possível observar que a disponibilidade do

manganês é fortemente dependentes da variação do pH, sendo susceptiveis

também a variação em função do Eh (V).

Gromo

O cromo é um metal de transição, duro, frágil, de coloração cinza

semelhante ao aço, é muito resistente à corrosão e ocorre em diversos estados de

oxidação (2+ a 6+). A forma trivalente - Cr (lll) e hexavalente - Cr (Vl) ocorrem

naturalmente no meio ambiente, sendo que na maioria dos solos ocorre como Cr

(lll), insolúvel e pouco móvel e em ambiente oxidante ocorre como Cr (Vl) que é
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solúvel, móvel e muito tóx¡ca. O Cromo (lll) em pH > 5,5 precipita completamente

e sua solubilidade decresce com pH > 4,0 (ALLOWAY, 1995), sob condiçöes

oxidantes (500 mV) e pH entre 5,0 e 7,0 predomina o Cr3* ocorrendo sob a forma

de C(OH)¡. O Cr (Vl) é muito instável em solos, sendo facilmente mobilizado tanto

em meio acido como em alcalino em pH 7,0 ocorre sob a forma de CrO¿2-. A

Figura 4 apresenta o diagrama de estabilidade do cromo.

Figura 4 - Diagrama de estab¡lidade do cromo,l0'10 molkg-1
Fonte: TAKENO, 2005

De acordo com o diagrama é possível observar que a disponibilidade do

cromo é susceptível tanto a variação do pH, quanto alterações no Eh (V)
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Níquel

Evidências obtidas a partir de estudos geofísicos e análises de

meteoritos indicam que o níquel ocorra em abundância no núcleo terrestre,

formando ligas metálicas com o ferro. Seu principal minério é a pentlandita

(FeS.NiS). Seu estado de oxidação mais comum é +2 e a maioria dos compostos

de níquel é relativamente solúvel pH <6,5 e em pH>6,7 ocorrendo

predominantemente na forma insolúvel como hidróxido de níquel (NiOHr)

(SUNDERMAN, 1998; KABATA & PENDIAS, 2001 ). Em solos com pH alcalino (pH

8,0) as formas mais prováveis de ocorrência do níquel em solução são N|(OH)- e

Ni2*, ocorrendo também NiCo3, NiHCO¡* e NiB(oH)¿. (SPOSlTo, 1989,

ALLOWAY, 1995).

As espécies catiônicas Ni2* e N|OH'são as mais fortemente adsorvidas

devido à sua afinidade com à matéria orgânica e óxidos de ferro e manganês

presentes nas superfícies da fase sólida. Apesar da adsorção do níquel ser

dependente do pH para óxidos-hidróxidos e matéria orgânica a mesma é pouco

dependente para caulinita e praticamente independente para montmorilonitas

(uREN, 1ee2).

O níquel está normalmente presente nos tecidos humanos, sendo um

metal essencial ao organismo. As ocorrências de toxicidade aguda são raras,

porém a exposição crônica pode causar ¡rr¡tações nos olhos e pele (dermatite),

dores, febre, insônia e náuseas além de rinite, asma e sinusite principalmente na
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expos¡ção de trabalhadores de siderúrgicas e refinarias. A Figura 5 apresenta o

diagrama de estabilidade do cromo.
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Figura 5 - Diagrama de estabilidade do nlquel,10'10 molkg-1
Fonte: TAKENO, 2005

De acordo com o diagrama é possível observar que a disponibilidade do

niquel é susceptível apenas a variação do pH, sendo totalmente independente em

relação as alterações no Eh (V).

Chumbo

1
ql

I
oHI I

?-



l7

O chumbo é relat¡vamente abundante na crosta terrestre, tendo uma

concentração média entre 10 e 20 mg/kg. As maiores fontes natura¡s de chumbo

são emissöes vulcânicas, intemperismo geoquímico e névoas aquáticas, sendo a

galena (sulfeto de chumbo) a mais importante fonte primária de chumbo e a

principal fonte comercial (WHO, 1995).

Na ma¡or parte, o chumbo é retido fortemente no solo, e muito pouco é

transportado para águas superficiais ou profundas. São vários os fatores que

interferem no transporte do chumbo dentro do solo e na disponibilidade do metal,

tais como pH, composição mineral do solo, quantidade e tipo de matéria orgânica,

presença de colóides inorgânicos e óxidos de ferro, características de troca iônica

e quantidade do elemento no solo. (WHO, 1995).

O chumbo é adsorvido à matéria orgánica e, embora não sujeito à

lixiviação, pode entrar nas águas superficiais como um resultado da erosão do

solo impactado com chumbo. O metal também pode ser imobilizado pela troca

iônica com óxidos hidratados ou argila, ou pela quelação com os ácidos fúlvicos e

húmicos do solo. O chumbo inorgânico pode também estar ligado à matrizes

cristalinas de rochas e permanecer imóvel (ATSDR, 1999).

As vias de exposição de chumbo são: a ingestão de alimentos, água,

poeira e contato com o solo. Os sintomas são anemia, fadiga e desordem

neurológica. Os efeitos crônicos incluem hipertensão, disfunção renal, má

formação congênita, diminuição de espermas e danos ao sistema nervoso. Não há

indício de carcinogenicidade. A Figura 6 apresenta o diagrama de estabilidade do

chumbo.
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De acordo com o diagrama é possível observar que a disponibilidade do

chumbo depende apenas da variação do pH, sendo totalmente independente em

relação as alteraçöes do Eh (V).

Zinco

O zinco é uma das substâncias mais comuns na crosta terrestre,

podendo ser encontrada no ar, solo e água, além de todos os itens alimentares.
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Praticamente o único estado de oxidação que apresenta é 2+. Reage com

ácidos não oxidantes passando para o estado de oxidação 2+ liberando

hidrogênio e pode dissolver-se em bases e ácido acético.

O zinco é um elemento essencial em nossa dieta, mas assim como sua

carência, sua ingestão em excesso também pode causar problemas. Altas doses

ingeridas em um curto espaço de tempo podem causar cólicas, náusea e vômitos,

se ingeridas por um período maior podem causar anemia e diminuem as taxas do

colesterol bom no organismo. Devido à falta de informações as autoridades

competentes ainda não classificaram o zinco quanto à sua carcinogenicidade. A

Figura 7 apresenta o diagrama de estabilidade do zinco.
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Observar-se que a disponibilidade do zinco é totalmente independente

em relação as alterações do Eh (V), sendo dependente apenas da variação do pH

3.5. Transporte de ozônio em água subterrânea

A injeção de ozônio na zona saturada é realizada fazendo uso de poços

de injeção onde o ar e oxigênio puros contendo ozônio são injetados sob pressão,

que é a técnica aplicada neste projeto. A Tabela 1 apresenta as características

físico-químicas do ozônio.

Tabela l. Caracterfsticas físico-qufmicas do ozônio

Valores
Peso Molêcular
Forma Fisica
Potenc¡al de Redução

48 9i mof
gás ¡ncolor a ézul claro

2,076 V
2,106

* Llmlte de solubllldade em

água e concentração de 5%

de ozônlo em oxigênlo puro

0
5

10
15
20

30
35

46,3
36,2
28,3
21,5
17.4
13,7
10,9

V: Volts; oC: Graus Celsius; g/mol: gramEs por mol; g/L: gramas por l¡tro; atm m3 / moli otmosfora-

metro cubico por mol

'Temperatura = 20C e Pressáo = l atm

Devido às similaridades com a técnica de injeção de ar relacionadas ao

comportamento e transporte do ozônio na zona saturada é possÍvel assumir os

(Fonte: SIEGRIST et al., 2011)

Constante da Lel de

44,8
57,4
75,6
93,4
118,0
149,5
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mesmos princípios técnicos para ambas tecnologias, embora a injeção de ozônio

na zona saturada ainda não tenha sido tão investigada e estudada quanto a

técnica de injeção de ar.

Basicamente o transporte do ozônio em água subterrânea é definido por

3 processos:

- Transporte por fluxo contínuo de gás: ocorre em meio poroso parcialmente

saturado - escala do poro;

- Transporte por fluxo de gás: ocorre em canais preferenciais de ar parcialmente

saturados - macro escala;

- Transporte por fluxo de bolhas de ar: ocorre em formações com predominância

de areias grossas e cascalho. DAHMANI et. al (1994), observaram em laboratório

que o transporte através de bolhas prevalece quando o tamanho dos grãos

superam 4 mm.

Basicamente 2 tipos padröes de fluxo de ar são observados durante

processos de injeção de ar em meios porosos: fluxo descontinuo de bolhas e a

formação de canais contínuos de fluxo ar. Resultados experimentais mostram que

a formação de canais de fluxo de ar geralmente ocorrem em meios onde o

tamanho dos poros são iguais ou menores que 2 mm, enquanto que o fluxo de

bolhas geralmente ocorrem em meios onde o tamanho dos poros são maiores que

2 mm (BROOKS et al., 1999). A Figura B resume os padröes de fluxo observados

em trabalhos experimentais como função do tamanho dos poros.
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Figura I - Padrões de fluxo de ar em me¡os porosos com grânulometrias difeÍentes
(Fonte: BROOKS et al., 1999)

Considerando uma bolha de ar dentro de um poro, ambos com a

mesma ordem de tamanho o que definirá se o fluxo de ar ocorrerá pela formação

de bolhas ou através de canais será a relação entre a pressão capilar associada à

garganta do poro e a força de flutuabilidade associada à bolha de ar. A pressão

capilar é dada pela eq. (1 ):

Po= K =PNv-PNar

õ = tensão interfacial ar-âgua

r = raio da garganta do poro

Pc = Pressão capilar

Puu = Pressão do não molhante

(1)



P¡¡ = pressão do molhante

Para uma bolha esférica em um l¡quido, a força de flutuabilidade (F¡) é

definida pela eq. (2):

Fo = força de flutuabilidade

rb = raio da bolha

g = aceleração da gravidade

Ap = diferença de densidade entre o objeto e o fluido ao redor

A força de flutuabilidade da bolha sofrerá uma ação oposta oferecida

pela pressão capilar da garganta do poro, portanto a bolha de ar só conseguirá se

mover se a força de flutuabilidade for maior que a pressão capilar, favorecendo a

formação de fluxo através de bolhas. De maneira análoga o fluxo de ar através

canais acontecerá se a pressão capilar for tamanha a ponto de impedir o avanço

da bolha.

Nas formações aquíferas, a pressão capilar aumenta à medida que o

tamanho dos poros diminui. Valores de saturação do ar menores que 1 0 %

ca'actetizam a formação dos canais preferencia¡s de fluxo. Na realidade, a

heterogeneidade influenciará diretamente a distribuição do ar pelo meio poroso,

r, = [u n rbi]g ¡ptã I

(2)
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impactando na determinação do raio de influência a ser considerado para o

projeto, pois poderá favorecer a delimitação de regiöes de fluxo continuo. Valores

de saturação do ar maiores que 10 o/o caraclelizam a formação de canais

preferenciais de fluxo contínuo. Altos valores de saturação resultarão em maiores

taxas de transferência de massa e maior uniformidade de contato entre o ozônio e

os contaminantes. Assim, a injeção do ozônio poderá apresentar-se como uma

alternativa eficiente em formações onde há predominância de granulometria fina

Clayton (1998).

O fluxo de gás através de canais preferenciais é o regime de transporte

mais freqüente para a maioria dos sites, uma vez que a formação dos canais de

fluxo ocorre onde o tamanho dos poros presentes possui a dimensão intermediária

ou menor que 2 mm. Os resultados obtidos pelo experimento realizado por

Brooks, et al. (1999) indicaram que o tamanho dos poros é o primeiro fator a

influenciar no padrão de fluxo de ar em meio poroso. Os canais preferenciais de

fluxo surgem quando a pressão capilar na interface ar-água apresenta valor

próximo à pressão de injeção em subsuperfície. O tamanho e número dos canais

de ar aumentam linearmente com o aumento do fluxo de ar na areia fina,

enquanto diferenças insignificantes foram observadas no tamanho das bolhas em

areia grossa (CHAO, et al. 2008).

Elder e Benson (1999) utilizaram imagens digitais para determinar o

diâmetro, espaçamento e tortuosidade dos canais de ar através de meios

inicialmente saturados contendo granulometria grossa, fina e mista. Tais

propriedades geométricas foram utilizadas para estimar a ârea superficial da
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¡nterface ar-âgua por unidade de volume de solo. Primeiramente o exper¡mento

indicou que os canais de fluxo ao redor do ponto de injeção assumem forma de V

para meios de granulometria grossa e forma de U para meios onde há

predominância de granulometria fina. Chao et a|.,2008, através de fotografias de

Raios X mostrou a formação de bolhas e canais dependendo do tamanho dos

poros, conforme Figura 9 e Figura 10:

Figura 9 - Formação de bolhas em areia grossa
(Fonte: CHAO et al., 2008)

Figura 10 - Formação de canais em are¡a f¡na
(Fonte: CHAO et al., 2008)



26

Elder e Benson (1999) utilizaram imagens digitais para determinar o

diâmetro, espaçamento e tortuosidade dos canais de ar através de meios

inicialmente saturados contendo granulometria grossa, fina e mista (Figura 1 1).

Figura l1 - Transferência de massa durante injeção de ar
(Fonte: Eldere Benson, 1999)

Tais propriedades geométricas foram utilizadas para estimar a ârea superficial da

interface ar-água por unidade de volume de solo. Primeiramente este experimento

também indicou que os canais de fluxo ao redor do ponto de injeção assumem

forma de V (granulometria grossa) e forma de U (granulometria fina).

O experimento indicou que o diâmetro dos canais de ar variou entre 2,8

e 8,1 ffiffi, sendo que os maiores diâmetros se configuraram no meio de

granulometria mais fina. O valor da distância de espaçamento entre os canais

variou de 8,3 a 19,4 mm, onde os maiores espaços também se formaram meio de

Fluxo de Ar
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granulometria fina. Através da eq. (3), foram estimados valores para a átrea

superficial da interface ar-água por unidade de volume de solo variou de 0,02 a

0,2 mm2/mm3

",=#ft(#)

ao = ârea superficial da interface ar-água por unidade de volume de solo

D" = diâmetro do canal

S" = espaçamento entre os canais

I= tortuosidade, dada pela eq. (4):

T= 11"/ La)2 (4)

La = medição feitas através de imagens digitais do comprimento aparente do

canal

Le = medição feitas através de imagens digitais do comprimento efetivo do

canal

A Figura '12 apresenla as condições de realização do teste e os

respect¡vos resultados.

(3)
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Figwa '12 - Ouadro das condições do teste e resultados
(Fonte: Elder e Benson, 1999)

Apesar de serem coerentes com dados da literatura aplicada para zona

insaturada, os valores obtidos para a região superficial da interface ar-água por

unidade de volume de solo ainda é conservador devido ao fato de que a

tortuosidade para a escala de campo pode ser maior e também as superfícies dos

canais consistem de água e m¡nerais. Ambos os fatores afetam a transferência de

massa e merecem ser estudados.

Estes valores, em conjunto com a forma geométrica (U) assumida pelos

canais em meios de granulometria fina indicam que a área superficial da interface

ar-Étgua pode ser maior para este tipo de composição geométrica dos poros,

corroborando com Clayton (1998), em relação à maior eficiência da injeção de ar

em meios de granulometria fina.
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3.6. Reaçöes de transferência de massa

As taxas de transferência de massa do ozônio da fase gasosa para a

fase aquosa são definidas pelas concentraçöes em ambas as fases. A taxa de

transferência de massa do ozônio é maior quando as concentraçöes do mesmo na

fase gasosa são maiores que as concentraçöes na água subterrânea. O

experimento realizado por Chao et al. (2008), envolvendo a técnica de injeção de

ar, apontou que o coeficiente de transferência massa ar-âgua encontrado é

diretamente proporcional a taxa de fluxo de ar e ao tamanho das partículas do

solo, contudo inversamente proporcional ao coeficiente da lei de Henry, indicando

que o coeficiente de transferência de massa ar-água é extremamente sensível ao

tamanho dos poros e taxa do fluxo de ar.

A oxidação dos contaminantes com ozônio ocorre através de

mecanismos de transferência de massa similares aos observados por Chao et al.

(2008), ou seja:

- difusão e volatilização dos contaminantes nos canais onde ocorrem as reações

de oxidação e;

- difusão do ozônio na fase gasosa onde ocorrem as reações de oxidação do

contaminante.

As taxas das reaçöes do ozônio são um fator primário no controle do

transporte do ozônio em subsuperfície. A taxa de decomposição do ozônio em

fase aquosa é dada em função do pH (LANGLAIS et al., 1991), óxidos metálicos,
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concentração do contaminante alvo e demanda natural de oxidante do solo (CHOI

et al.,2O02; LIM et al., 2002).

Reaçöes na Zona Não Saturada

As reações na fase gasosa dividem-se em reações homogêneas e

heterogêneas. Nas reações homogêneas o ozônio reage com os contaminantes

da fase gasosa, já nas reações classificadas como heterogêneas o ozônio reage

com os contaminantes adsorvidos e na fase livre, nas interfaces liquida ou sólida.

Com base na cinética das reações e nas concentrações do ozônio utilizadas na

injeção, as reaçöes homogêneas são um processo significante para compostos

orgânicos voláteis, enquanto as reaçöes heterogêneas compõem os processos

mais importantes para compostos orgânicos não voláteis. Para este estudo as

reações em fase gasosa não serão relevantes, uma vez que a contaminação da

área em estudo encontra-se na zona saturada.

Reações na Zona Saturada

As reações em fase aquosa ocorrem à partir da taxa de transferência da

massa do ozônio gasoso para a água subterrânea. Por difusão, a diferença entre

a concentração do ozônio nas fases gasosa e aquosa provoca a transferência de

massa do ozônio em busca do equilíbrio de concentração em ambas as fases.

Entretanto, a matiz aquífera exerce uma demanda constante pelo oxidante uma
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vez que o ozônio apresenta alto índice de reatividade com os compostos

orgânicos e inorgânicos. Assim, este equilíbrio nunca é atingido. A princípio, são

observadas duas vias para as reaçöes de decomposição que subsidiam a elevada

taxa de reatividade do ozônio em meio aquoso: as reações diretas de oxidação,

que causam transformação de um composto orgân¡co sem envolvimento de

radicais livres intermediários e as reações de decomposição devido à geração de

radicais livres, as quais ocorrem especialmente em soluçöes aquosas alcalinas.

Reações Diretas de Oxidação

As reações diretas de oxidação são dividas em dois mecanismos

principais: a ciclo-adição do ozônio a uma dupla ligação entre carbonos e adição

eletrofílica do ozônio a um hidrocarboneto aromático. Em geral, estes mecanismos

de oxidação indicam que a natureza da oxidação direta de compostos orgânicos

por ozônio possui caráter seletivo. A taxa de reação do ozônio com eteno e

derivados cloroeteno mostrou que a taxa de reação é governada pela densidade

de elétrons da ligação dupla, quase exclusivamente após o mecanismo Criegee

(DOWIDEIT et al., 1998).

No primeiro mecanismo, o ozônio forma um complexo heterocÍclico

intermediário denominado ozonídeo primário, que é instável e se decompõe

rapidamente quebrando a dupla ligação entre carbonos, deixando um composto

do grupo carbonila. As carbonilas também são instáveis e são facilmente
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decompostas por reações de hidrólise. Este mecanismo também pode formar

peróxido de hidrogênio (H2O2) como subproduto.

No segundo mecanismo ocorre a adição eletrofílica de ozônio a anéis

aromáticos a partir da retirada de elétrons de posições eletronicamente

enriquecidas no anel aromático. O resultado desta oxidação é a adição de uma

hidroxila à posição atacada pelo ozônio, com produção de um anion superóxido

[Oz']-. Com base nestes dois mecanismos é possível afirmar que as reações

diretas com ozônio apresentam alta reatividade com qualquer contaminante

contendo duplas ligações entre carbonos, contaminantes aromáticos e compostos

fenólicos. Na maioria dos casos, as reaçöes ocorrem com compostos fenólicos

que resultam em subprodutos que são posteriormente decompostos pela ação do

ozônio. Os compostos aromáticos com grupos funcionais doadores de elétrons

como as hidroxilas e aminas promovem reações com o ozônio, enquanto os

compostos com grupos funcionais aceptores de elétrons como nitro (NO2-),

carboxila (COOH) ou halo (Cl-, Ba, l-) tendem a inibir estas reações.

Reações de Oxidação com Radicais Livres

As reações de decomposição do ozônio com radicais livres têm inicio

com o radical hidroxila conforme a eq. (5):

o¡(g) + oH-(aq) + Espécies oxigenadas reativas (5)
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A partir da equação acima, foram propostos dois mecanismos para a

decomposição do ozônio em radicais livres. O primeiro foi proposto por Staehelin

e Hoigné em 1982 e por Hoigné e Bader em 1983a, 1983b, o segundo por

Tomiyasu et al. em 1985. As maiores diferenças entre ambos os mecanismos é

que o primeiro propõe o comportamento de vários radicais, especialmente trióxido

de hidrogênio (HOg') e tetraóxido de hidrogênio (HO4') tendo o ânion superóxido

([O2']-) como propagador das reações formadoras de espécies oxigenadas

reativas e o outro modelo dá ênfase apenas ao papel desempenhado pelo ânion

hidroperóxido (HOz-) na propagação das reaçöes formadoras de espécies

oxigenadas reativas, sem considerar a formação intermediária dos radicais trióxido

de hidrogênio (HOs'), tetraóxido de hidrogênio (HOa') e peróxido de hidrogênio

(HzOz). Os dois mecanismos são descritos a seguir.

De acordo com o primeiro mecanismo a eq. (6) produz anion super

oxido ([Oz']-) e radical peridroxila (HO2') conforme abaixo:

Os +OH----> HO2' + [O2']-

Devido ao meio alcalino o radical peridroxila (HOz') se dissocia em

super óxido ([O2']-), conforme eq. (7):

uoz' ? [O2']-+ H-

(6)

(7)
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Estequ¡ometricamente, com base nas equações (6) e (7), é possível

notar que para cada mol de O¡ introduzido na reação, são produzidos dois mols de

([Oz']-). Consequentemente, os ânions super óxidos (O'-) iniciam uma série de

reações com o ozônio, onde várias espécies oxigenadas reativas são formadas.

De acordo com o mecanismo proposto as espécies formadas são: ozonídeo (O3-),

radical hidroxila (OH'), trióxido de hidrogênio (HO¡'), tetraóxido de hidrogênio

(HO¿') e peróxido de hidrogênio (H2O2). A sequência de reações, eq.(8) a eq,(14),

apresentada abaixo ilustra a formação destas espécies.

g.+ [Oz'ì- + Os- + Oz

ot+H+ 
= 

Hoj

HO¡' ---+ OH' + Oz

OH- + Os ---+ HO¿'

HO¿'---+ HO2 + 9,

HOa + ¡160 ---+ HzOz + 2Oz

HO3' + ¡190' ---+HzOz + Og + Oz

(8)

(e)

(r 0)

(11)

(12)

(13)

(14)

O mecanismo proposto por Tomiyasu et al. em 1985 não inclui a

formação intermediária dos radicais trióxido de hidrogênio (HO3'), tetraóxido de

hidrogênio (HO4') e peróxido de hidrogênio (HzOz). Tal mecanismo considera

apenas a transferência de um elétron, resultando na formação de radical hidroxila

(OH') e ânion ozonídeo (O3-) conforme eq. (15):



03 + OH- ---+ Os- + OH' (15)

O mecanismo também cons¡dera a possibilidade da transferência de

dois elétrons, ao invés de um, resultando na formação de um ânion hidroperóxido

(HOz-) e oxigênio atmosférico (Oz). A eq. (16) ilustra tal reação:

O¡ + OH' ----) HO2- + c)2 (16)

As reações entre ozônio (O3) e ânion hidroperóxido (HO2-) resultam na

formação de radicais hidroxilas, tendo o ozonídeo (O3-) como composto

intermediário mais recorrente. As reações abaixo ilustram a formação destas

espécies eq. (1 7) a eq. (23).

O¡ + HOz---+ HO2'+ 9r-

HOi 
= 

oz'-+ H*

Og + Oz'- ---+ 03- + Q,

Os- + HzO --> OH'+ OH- + Oz

Os- + OH'-' Oz'- + HOz'

Oo-+ OH'---+ c)3 + OH-

OH'+ Os+ HO2' + Q,

(17)

(18)

(1e)

(20)

(21)

(221

(23\
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lnfluência do pH nos Gaminhos das Reações Diretas e Radicais

Livres

A taxa de decompos¡ção do ozônio é diretamente proporcional ao pH,

ou seja quanto maior o valor do pH maior a taxa de decomposição. Portanto, o

mecanismo de oxidação direta é favorecido sob condições de pH ácido, enquanto

o mecanismo de oxidação através de radicais livres se torna dominante sob

condições de pH neutro e alcalino. As concentrações de ozônio nunca atingem o

limite de solubilidade em fase aquosa devido a decomposição das reaçöes em

água, especialmente sob condições alcalinas (LANGLAIS et al., 1991 )'

4. LOCALTZAçÃO On Áne¡ Oe ESTUDO

A área estudada possui área de 3304 m2 e está localizada na Zona

Leste do Município de São Paulo - SP, com longitude: 338,18 km UTM (O) e

latitude: 7392,71 km UTM (S) (Figura l3).
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Longltude:338.18 km UTM (o) I Locdizeçáo do ô16ô esltdodo
Latltude:7392,71 km UTM (S)

Figura 13 - Localização da área em estudo

5. GEOLOGIA

5.1. Geologia Regional

A área estudada encontra-se sobre os depósitos sedimentais do grupo

Taubaté que preenchem as bacias de Säo Paulo, Taubaté, Resende e Volta

Redonda. Eles compreendem as formações Resende (Er), Tremembé (Et) e Säo

Paulo (Esp). Mais especificamente a área encontra-se sobre a formação Resende
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que ocupa as porções basais e laterais do rift e corresponde a um sistema de

leques aluviais associado à planície fluvial de rios entrelaçados, meandrantes e

fluvio-lacustres (RlCCOMlNl, 1989).

A espessura média do pacote sedimentar é da ordem de 100 m e, em

algumas áreas, as espessuras totais dos sedimentos chegam a atingir mais de

250 m. (ROCHA, 2005). Riccomini e Coimbra (1992) afirmam que a reativação de

antigas falhas resultou em um intricado traçado com reflexos na espessura de

sedimentos que afetaram toda a sequência estratigráfica sedimentar da bacia,

resultando em uma superfície de contato entre a base do aquífero e o topo do

embasamento pré-Cambriano extremamente irregular.

A porção proximal do sistema de leques é caraclerizada por depósitos

de diamictitos e conglomerados, com se¡xos, matacões e blocos angulosos a

subarredondados, normalmente polimíticos, em matriz lamítica e arenosa,

arcoseana, e gradação normal ou inversa (RICCOMlNl, 1989). Depósitos que

correspondem à porção d¡stal dos leques aluviais são representadas por lamitos

predominantemente arenosos e arenitos. Os arenitos apresentam estratificação

cruzada acanalada de médio porte e níveis conglomeráticos com seixos de

quartzo, quartzito, feldspato e de rochâs do embasamento, com gradação normal

ou inversa. Estes sedimentos ocorrem interdigitados com os conglomerados e

diamictitos das porções proximais dos leques aluviais. Associados ao lamitos

ocorrem crostas calcíticas, sob a forma nodular, possivelmente correspondendo a

horizontes pedogenéticos tipo caliche.
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No topo dos depósitos lamíticos ocorrem arenitos com características

semelhantes aos acima descritos, sob a forma de extensos lençóis, com

espessura superior a 1 m e estratificaçâo cruzada acanalada, correspondendo a

sedimentos originados nas planícies aluviais dos rios entrelaçados (RlCCOMlNl,

r989) (Figura 14).

Coordenadas: Longltudc - 338,18 km UTM (O); Latitudc -7392,71 km UTM (S)
LEGENDA:
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ffi comptcxo Embu, unldadc dc gcrlclta xlstos

Figura 14 - Geologia regional da área estudada
(Fonte: lPT. Mapa Geológico do Estado de Säo Paulo. Escala 1: 500.000, 1981)
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A área está inserida dentro da Bacia de São Paulo que, por sua vez,

está localizada no Planalto Paulistano e compreendem as Formações Resende e

São Paulo, ambas de idade cenozóica, além de sedimentos quaternários e Suítes

Graníticas lndiferenciadas. A Bacia de São Paulo é hoje entendida como uma das

unidades ¡ntegrantes do RIFT Continental do Sudeste do Brasil - RCSB, que

compreende a Bacia de São Paulo, Taubaté, Resende e Volta Redonda e foi

objeto de estudo por RICCOMINI (1989) que tentou estabelecer as relações entre

a tectônica e a sedimentação nestas bacias.

5.2. Hidrogeolog¡a regional

A área de estudo está situada sobre o aquífero São Paulo, o qual

encontra-se inserido dentro da Bacia de São Paulo pertencente ao Planalto

Paulistano. O aquífero São Paulo é constituído por rochas sedimentares que

ocupam uma área com mais de 1000 km2de extensão, limitada pela Serra do Mar,

a sul, e a Serra da Cantareira, a norte (Figura l5).
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Figura l5 - Localizaçäo do Aquífero São Paulo
(Fonte: ROCHA, 2005)

Formado a mais de 2 milhÕes de anos este aquífero é caracterizado

como descontínuo de extensão regional limitada, tipo multicamada com

intercalações de sedimentos, ora mais arenosos, ora mais argilosos depositados

sobre as rochas do embasamento cristalino, podendo ser sem¡-confinado ou

confinado e de transmissividade variável, baixa a elevada.

Sobre este pacote sedimentar desenvolveu-se um s¡stema de drenagem

representado principalmente pelos Rios Tietê e Pinheiros e seus afluentes,

Tamanduateí, Arincaduva, Pirajussara e outros. Neste aquífero estão incluídos os

sedimentos mais recentes depositados nas planícies de seus principais rios e
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afluentes, resultando em um relevo de colinas com altitudes variando de 71O a

839 m (ROCHA, 2005).

A qualidade natural das águas subterrâneas do Aquífero São Paulo é,

no geral, adequada âo consumo para vários tipos de uso ou atividades' As

concentrações de Boro e de Sódio indicam que estas águas se mostram

adequadas para o uso agrícola, porém as maiores restrições estão assoc¡adas a

presença de fluoreto, ferro e manganês.

6, MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia utilizada foi fundamentalmente baseada no levantamento

de informações hidrogeológicas e geoquímicas do aquífero livre local, bem como

dados referentes à caracterização dos contaminantes orgânicos existentes na

zona saturada do referido aquífero. Foram realizados trabalhos de campo para

coleta de amostras de solo e águas subterrâneas e trabalhos de laboratório

visando à caracterização hidrogeoquímica do aquÍfero livre.

Os estudos culminaram com trabalhos experimentais em laboratór¡o

executados em colunas de solo.

O processamento dos dados levantados em campo foram executados à

partir das ferramentas computacionais do soffware Microsoft Office Excel 2003.

Os mapas temáticos utilizados para representar a localização da área,

os perfis construtivos dos poços de monitoramento e litológicos, plumas de
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contaminação, design do s¡stema de ¡njeção de ozônio, foram elaborados com o

uso de fotos de satélite do Google Eañh e do software Auto CAD 2009,

respectivamente.

O trabalho de campo que visou o refinamento do modelo conceitual

hidrogeológico foi conduzido entre 25 de julho e 06 de setembro de 2011, tendo

como referência as informações apresentadas pelos relatórios de lnvestigação

Preliminar (ARCADIS, 2010a), lnvestigação Confirmatória (ARCADIS, 2009) e

lnvestigação Detalhada e Análise de Risco à Saúde Humana (ARCADIS, 2010b).

O escopo do levantamento dos dados de campo, realizado entre 25 de

julho de 201 I e 06 de setembro de 2011 , contemplou as seguintes atividades:

Execução de sondagens para reconhecimento do solo;

lnstalação de poços de monitoramento;

Coleta de amostras de solo;

Coleta de amostras de água subterrânea.

Após a caracterização da área e elaboração do modelo conceitual da

contaminação, foram realizados trabalhos laboratoriais e experimentais a partir da

seleção de 1 amostra, dentre as coletadas em 6 pontos situados na região de

maior representatividade da contaminação existente na zona saturada do aquífero

livre em estudo.

1.

2.

J.

4.
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6.1. Execuçäo de sondagens e coleta de amostras solo

As sondagens foram executadas utilizando uma sonda portátil com

torque máximo de 600 N.m equipada com trados helicoidais sólidos de 6

polegadas de diâmetro. A sonda é composta por uma torre de 2,80 m de altura e

uma unidade hidráulica separada (Figura 16).

Para a coleta de amostras de solo, foi empregada a metodologia direct

push, através da cravação de amostradores tubulares (liners), com uso de

martelete. Foram utilizados amostradores tubulares de polietileno com 1 m de

comprimento e 1 polegada de diâmetro que permitem a coleta de amostras

indeformadas de solo. Estes amostradores são instrumentos versáteis, tanto para

amostragem de solo em superfície quanto em profundidades maiores, e permitem

a coleta de amostras pouco alteradas mantendo, dessa forma, suas

características físicas e químicas originais. As profundidades também foram

definidas para caracterizaçâo do perfil litológico. A Figura 17 apresenta o

Figura l6 - Sonda portátil com unidade hidráulica
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amostrador e a F¡gura 18 apresenta o martelete sendo utilizado para amostragem

direct push.

Durante os trabalhos de campo, primeiramente foram realizadas

amostragens contínuas, visando uma composição precisa do perfil litológico da

área. Essas amostragens permitiram maior precisão, tanto parc a escolha do

posicionamento da seçäo filtrante de cada poço de monitoramento instalado,

como também para a escolha dos intervalos selecionados para composição de

amostras de solos.

As amostras de solo foram encaminhadas ao Laboratório de

Hidrogeoquímica lll do lnstituto de Geociências da USP, para análises

mineralógicas, granulometria, difração de raios x - DRX, fluorescência de raios x -
FRX e atributos do solo.

Com a finalidade de coletar amostras representativas para mapeamento

da contaminação no solo, determinou-se a profundidade de amostragem de

acordo com as concentraçÕes de vapores do solo obtidas a cada metro, com o

auxílio do equipamento PID (Photo lonization Detector Detector com

Figura 17 - Linertubular de polietileno Figura l8 - Amostragem direct push



46

Fotoionização), que realiza as medições através de um sistema de foto-ionização.

Todas as leituras apresentaram o valor de 0 a 520 ppm.

As amostras enviadas para análises químicas foram coletadas próximas

à franja capilar, uma vez que as concentrações obtidas com o PID näo indicaram

anomalias ao longo dos perfis. Acondicionadas no próprio amostrador (Figura 19),

identificadas e conservadas em caixa isotérmica sob temperatura de 4oC, as

alíquotas foram enviadas para o laboratório "Corplab".

Após a perfilagem realizada através da amostragem contínua com

amostradores (liners) e coletas das amostras de solo, foram executadas

sondagens para complementação da descriçäo da litologia local e instalaçäo dos

poços de monitoramento. As perfurações foram executadas com trado sólido de

6" de diâmetro a uma profundidade de até 12,90 metros, coletadas amostras de

solo para análise tátil visual a cada metro e instalados poços de monitoramento de

2" de diâmetro, conforme a Norma ABNT NBR 15495-1 (2007) - Poços de

Figura l9 - Amostra acondicionada em liner
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Monitoramento de ,Aguas Subterrâneas em Aquíferos Granulares, Parte 1 : Projeto

e Construção.

A Tabela 2 apresenta a localização das sondagens destinadas à coleta

de amostras de solo, bem como a respectiva profundidade de cada coleta.

6.2. lnstalação de poços de monitoramento e coleta de amostras

de água subterrânea

Nesta etapa de detalhamento foram instalados 18 poços de

monitoramento de água subterrânea de 2 polegadas de diâmetro, totalizando 31

poços de monitoramento existentes no local, Estes poços foram instalados entre

os dias 25 de julho e 24 de agosto de 2O11, de acordo com o método de

instalação de poços de monitoramento descr¡to na norma Norma ABNT NBR

15495-1 (2OO7l - Poços de Monitoramento de Aguas Subterrâneas em Aquíferos

Granulares, Parte 1:Projeto e Construção.

Tabela 2. Relação de sondagens, profundidade de coleta

Metais / VOC, PAH, TPH
Frac¡onado, Etanol e

Alcalin¡dade / Caracterizaçäo
Física e COT
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A Tabela 3 apresenta as características construt¡vas de todos os poços

de monitoramento existentes, incluindo os poços de monitoramento instalados

durante esta etapa de detalhamento e as respectivas medidas de nível d' água -

N.A.

Tabela 3. Característ¡cas dos

7 ,79m

7,63m

1 ,86m

1 ,88m

ldentificâção
do Poco

Profund¡dade Total
do Poco (m)



* Nfvel de

7,07m

7 jQm

PM-30

PM.3I 1,39m

- Medições de NA realizadas no período de 25 de julho e 24 de agosto de 2011
- Poço de monitoramento obstruído

(Fonte: FATOR AMBIENTAL, 2012)

A coleta das amostras de água foi realizada utilizando-se o método de

baixa vazão, descrito pela EPA (1996) e o guia descrito pela ASTM (2002). Esse

método permite coletar amostras, que são representações da carga "móvel" dos

contaminantes presentes (dissolvidos ou associados a colóides), causando um

distúrbio mínimo na água subterrânea presente na proximidade do ponto

amostrado. Justamente por minimizar a agitação da água dentro do poço e por

evitar a coleta e o contato da amostra com a camada superior da água,

geralmente alterada pela interação com a atmosfera, o método de baixa vazão

permite uma maior preservação das características químicas natura¡s das

amostras.

Este procedimento melhora o controle da amostragem, reduzindo dessa

forma, através do rebaixamento mínimo, os efeitos de flutuação da formação

aqüffera. A precisão e consistência dos dados, neste caso, tornam-se mais

apuradas, evitando picos artificiais nos resultados analíticos'
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monitoramentoA Figura 20 apresenta a localização dos

existentes na área de ¡nteresse conforme a I abela 2.
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6.3. Trabalhos laboratoriais

Solos

A determinação de parâmetros físicos e das concentrações de

contaminantes orgânicos e inorgânicos existentes no solo foi realizada pelo

laboratório Corplab - Environmental Analytical Services, situado em São Paulo -

SP. Foram avaliados os seguintes parâmetros: Metais (Alumínio, Antimônio,

Arsênio, Bário, Boro, Cádmio, Chumbo, Cobalto, Cobre, Cromo, Ferro, Manganês,

Mercúrio, Molibdênio, Níquel, Prata, Selênio, Vanádio e Zinco), VOC Varredura

(Compostos Orgânicos Voláteis), TPH Fracionado (Hidrocarbonetos Totais de

Petróleo), PAH (Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos), Alcalinidade e Etanol.

A Figura 21 apresenta quadro contendo cada metodologia analÍtica

empregada para a determinação de cada parâmetro nas amostras de solo.



Parâmetro Mâtriz Laboratórlo Método

voc
(Compostos
Orgânicos Voláteis)

Solo
Corplab -

Env¡ronmental
Analytical Serv¡ces

Método de preparo: SW 846 US EPA
5021 A Rev 07 - 2003
Método de análise: SW 846 US EPA
8260 C Rev 03

PAH'S
(Hidrocarbonetos
Policíclicos

Solo
Corplab -

Environmental
Analyt¡cal Sew¡ces

Método de preparo : SW 846 US EPA
3550 C Rev 03 - 2007
Método de análise: SW 846 US EPA
8270DRev04-2007

PCBs
(Bifenilas
Pol¡cloradas)

Solo
Corplab -

Environmental
Analytical Serv¡ces

Método de preparo (solo): SW E4tt us
EPA 3550 C Rev 03 - 2007
Método de análise: SW 846 US EPA
ao82 A Rev 01 - 2007

ETANOL Solo
Corplab -

Environmental
Analytical Services

Método de análise: USEPA 82608 -
Volatile Organìc Compound bY Gas
Chromatography/Mass Spectrometry
lGclÀrs\

BTEX
(Benzeno, Tolueno,
Etilbenzeno e Xileno)

Solo
Corplab -

Environmental
Analytical Services

Método de Preparo: SW846 Us EPA
5021A,2003

Método de Análise: SW846 US EPA
8260C,2006
Método de Análise: SW846 US EPA
8021C. 1996

Metais Solo
Corplab -

Env¡ronmental
Analyt¡cal Seruices

Preparação: SW846 US EPA3050B, 1996
Análise: SW846 US EPA 6010C, 2000

Determinação de Mercúrio Por
espectrometr¡a de absorção atômica (CV
AAsì: SW846 USEPA 74714. 1996

TPH fracionado
(Hidrocarbonetos
Totais de Petróleo)

Solo
Corplab -

Env¡ronmental
Analytical Services

Método de Preparo: SW846 US EPA
35508,1996
Método de Análiss: SW846 US EPA
8015D, 2003

Alcal¡nidade Solo
Corplab -

Environmental
Analytical Seruices

USEPA 310,1 - Alkalinity (Titrimetric pH

4.5) / SM 2320 B. - Tikation Method / SM
4500-CO, D. Carbon D¡oxide and Forms of
Alkalunutv bv Calculation

, Quadro das metodologias analiticas e parâmetros analisados no solo

Para a realização de análises granulométricas, Capacidade de Troca

Catiônica, pH, Difração de Raios X e Fluorescênc¡a de Raios X, foram executados

trabalhos laboratoriais prév¡os que consistiram na preparação de amostras

deformadas (simples e compostas).
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Essas amostras foram coletadas com /iners em 5 sondagens realizadas

na área da pluma de contaminaçäo existente e em 1 sondagem realizada fora da

área da pluma para caracterizaçäo de um branco amostral (Figura22).
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Figura 22 - Localizaçäo dos pontos selecionados para análises de solo

No laboratório os liners obtidos de cada sondagem foram perfilados,

compondo os perfis litológicos (Figura 23).
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A partir da avaliação de cada perfil foram escolhidos os intervalos para

retirada de amostras simples e compostas, totalizando 35 amostras (de AS-01 a

AS-35), em 5 pontos diferentes de sondagem correspondentes à região mais

contaminada da área Tabela 4.

Figura 23 - Liners perfilados no laboratório



entre as

ldcnt¡ficação Sondagem

I PM-27
I Pl\À-27

14 I PM-27

so-'t4 I PM-27
so-14 I PM-27
so-14 I PM-27
so-'t4 I PM-27

't4 I P\À-27
I P\À-24

1s I PM-24
.15 / PM-28
.15 / PM-28

Tipo de amostra

S¡mples

_ Composta -- . .

a

Composta_. so-19 / PM-31

so-19 / PM-31
so-18 / PM-30

so-13 / PM-26
so-12 / PM-25
so-12 / PM-25
so-12 / PM-25
so-12 / PM-25

A amostra AS-30 foi selecionada dentre as demais e foi misturada em

balde de plástico, transferida para uma folha de plástico e quarteada Este

procedimento foi repetido até se obter a quantidade desejada da amostra As

1

I

æ9 2.0q -
7 .03-7 .48

o.'t5-1.17
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Figuras 24,25 e 26 apresentam a aplicação da metodologia de quarteamento das

amostras.

A amostra de solo foi seca ao ar livre por 48 horas em local isento de

corrente de ar e de contaminação e espalhada em camadas finas dentro de caixa

de madeira com dimensão de 60 x 30 x 6 cm. A Figura 27 apresenta como a

amostra foi disposta para secagem.

Figura 26 - Volume final da amostra
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Figura 27. Amostra disposta para secagem

Em segu¡da a amostra foi destorroada com o uso de marreta de

borracha (Figura 28) e peneirada para separação das frações (Figura 29) menores

que 2 mm.

Figura 28 - Amostra destorroada com marreta Figura 29 - Amostra peneirada

-fraçäo<2mm

Em seguida a fração menor que 2 mm foi homogeneizada, recolhida em

sacos plásticos devidamente etiquetados e subdivida em subamostras.

A análise granulométrica foi realizada pelo Laboratório de

Sedimentologia - LABSED do lnstituto de Geociências da USP através do método

de pipetagem e peneiramento.
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A Capacidade de Troca Catiônica foi determinada e calculada pelo

Laboratório de Fertilidade do Solo do lnstituto Agronômico de Campinas - lAC,

através do método de Análise Química para Avaliação da Fertilidade de Solos

Tropicais. Campinas: lnstituto Agronômico, 2001. Foram avaliados os seguintes

parâmetros: pH- Acidez ativa CaClz; pH KCl, Al3*, H+Al Acidez potencial (Tampão

SMP), K - Potássio (Resina), Ca - Cálcio (Resina) e Mg - Magnésio (Resina); MO -

Matéria orgânica (Fotométrico); CTC - Capacidade de troca de cátions (Cálculo);

SB - Soma de bases (Cálculo); V- Saturação por bases (Cálculo)

A análise mineralógica da amostra de solo foi executada no Laboratório

de DRX do lnstituto de Geociências da USP, através de Difratometria de Raios X

com radiação Cu Ko (X/D5000 Siemens).

A determinação da concentração total de íons metálicos das amostras

de solo, com a contribuição de metais da rede cristalina dos minerais, foi efetuada

no Laboratório de FRX do lnstituto de Geociências da USP através do método de

Fluorescência de Raios X (PW2400 - Phillips).

Também foram realizadas extrações para os íons intersticiais (extrações

aquosas) e adsorvidos (extraçöes nítricas). As amostras de solos foram mantidas

a 40oC e, posteriormente, em dessecadot por 12 horas. Em béquer de 150 mL

pesou-se até a quarta casa decimal 1 grama de solo e adicionaram-se 50 mL de

água para extração intersticial. lgual procedimento foi utilizado para a extração

total com HNO3 (1:l). As misturas foram agitadas a cada 30 minutos e filhadas

após 2 h. Os íons da solução foram analisados por espectrometria ICP-OES pelo

laboratório "GEOSOL'.



Águas Subterrâneas

A determinação das concentraçöes dos contaminantes orgânicos e

inorgânicos existentes na água subterrânea loi realízada pelo laboratório Corplab

- Environmental Analytical Servlces, situado em São Paulo - SP. A Figura 30

apresenta cada metodologia analítica empregada para a determinação dos

parâmetros analisados nas amostras de água subterrânea.
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Paråmêtro Matriz Laboratório Método

voc
(Compostos Orgânicos
Voláteis)

Água
Subterránea

Corplab -
Env¡ronmental

Analyt¡cal
Serv¡ces

Método de preparo: Método de
preparo (água): SW 846 US EPA
5021 A Rev 07 - 2003
Método de anál¡se: SW 846 US EPA
ArÂô lì Rêv n3 - 2On6

PAH'S
(H¡drocarbonetos
Pol¡cfclicos Aromáticos)

Agua
Sublerrânea

vorpraD -
Env¡ronmental

Analyl¡cal
Services

r-teparaçao: ùvv ö.lo uù trT¡\ Jc
1996
Análise; SW 846 US EPA 8270Þ,
2007

PCBs
(B¡fenilas Policloradas)

Ägua
Subterrânea

çorp@D -
Env¡ronmental

Analytical

Mélodo de preparo (água): SW 846
US EPA 3510 C Rev 03 - 1996
Método de análise: SW 846 US EPA
AflAt A Þôw n1 - 2ôô7

ETANOL Agua
Subterrânea

Corplab -
Env¡ronmental

Analyl¡cal
Serv,bss

Método de análise: USEPA 82608 -
Volatile Organic Compound by Gas
Chromatography/Mass Spectrometry
(GC/rvrs)

BTEX
(Benzeno, Tolueno,
Et¡lbenzeno e Xileno)

Agua
Subterrânea

Corplab -
Env¡ronmsntal

Analyt¡cal
Servrbes

Preparação: SW846 US EPA 50214,
2003
Análise: SW846 Us EPA 8260c,
200ô

Meta¡s
Água
Subterrâneâ

Corplab -
Env¡ronmental

Analytical
Serv,ces

Preparação: SW846 US EPA 30054,
1992i 3015, 1994
Análise: SW846 US EPA 6010c,
2000
Determ¡nação de Mercúrio por
êspectrometria de absorção atômica (CV
aas\. swn4Â I ts Fpa 7¿7ll4 lqqÂ

TPH frâc¡onado
(Hidrocarbonetos Totais de
Petróleo - Faixa Cg a C40)

Água
Subterrânea

vorptap -
Env¡ronmental

Analyt¡cal

Hreparaçaa: ùvvð¡ro uù Er¿\ óc
1996
Anál¡se: SW846 US EPA 80'15D,

Alcalinidade Agua
Subterrâneâ

Corplab -
Env¡ronmental

Analytical

USEPA 310.1 - Alkalinity (Tik¡metric pH
4.5) / SM 2320 B. - Titrat¡on Method / SM
4500-COz D. Carbon D¡oxide ând Forms

e
na água subterrânea

6.4. Trabalhos exper¡menta¡s

Os trabalhos experimentais foram realizados a partir de amostras de um

ponto selecionado com base na representat¡vidade da contaminação existente na

zona saturada do aquífero livre em estudo. A Figura 31 apresenta o ponto
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selecionado (SO-13 / PM26) com base nos resultados analíticos das amostras de

solo, água subterrânea e no posicionamento das plumas de contaminantes

existentes.
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As amostras selecionadas são provenientes da sondagem SO-13,

mesmo ponto onde foi instalado o poço de monitoramento PM-26, estando

espacialmente posicionadas em uma região próxima ao centro de massa das

plumas de contaminação existentes no aquífero livre e raso em estudo. A Figura

32 apresenta o perfil construtivo e litológico do poço de monitoramento e a

localizaçäo exata das amostras submetidas à ação do ozônio em laboratório.
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O experimento em laboratório foi conduzido em colunas construídas

diretamente a partir de dois amostradores de PVC transparente utilizados para

coleta de amostra indeformada em campo. Os amostradores, com 11l2 polegadas

de diâmetro, foram coletados durante a execução da sondagem SO-13,

compreendendo o horizonte homogêneo e saturado de 8,65 a 9,77 metros e 9,77

a 10,83 metros de profundidade, correspondendo a duas colunas de comprimento

Lt = 1,12 m e Lz = I,06 m, respectivamente. Os amostradores foram

acondicionados com as extremidades vedadas em local arejado sem exposição à

luz solar para evitar perdas de umidade e volatilização, preservando, desta forma,

a qualidade das amostras até o momento dos experimentos. O solo homogêneo

referente aos per-fis selecionados foi previamente caracterizado conforme os

resultados obtidos para a amostra AS-30.

6.5. Experimento I

Preparo da Coluna de Solo e lnstalação do Poço de lnjeção

Foi realizado um experimento, no qual cada coluna será submetida à

injeção de ozônio gasoso. Para representação do poço de injeção em escala

laboratorial será utilizado, um tubo de aço inoxidável com diåmetro de 3/8 de

polegada. A seção filtrante no tubo de aço inoxidável será obtida através de

ranhuras transversais paralelas de 1 mm de espessura afastadas de 6 milímetros.

O experimento visou a determinação do efeito na composições mineralógica e
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qu¡m¡ca, var¡ação de pH, Capacidade de Troca Catiônica (CTC) e mobilidade dos

metais na matriz sólida saturada. O experimento foi divido em duas etapas:

1. Preparo da coluna de solo e instalaçäo do poço de injeçäo;

2. lnjeçäo de ozônio com capacidade nominal de 50 g/h e monitoramento do

sistema;

O sistema para injeçäo de ozônio utilizado no experimento foi composto

por um cilindro de oxigênio pressurizado com capacidade de 190 Kgf/cm2

conectado diretamente a um gerador de ozônio com capacidade nominal

constante de 5 g/h. A Figura 33 apresenta o cilindro de oxigênio utilizado para

alimentar o gerador de ozônio.

Figura 33 - Cilindro de Oxigênio Pressurizado
(capacidade 190 Kgf/ cm')
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Na saída do gerador de ozônio foi posicionado, com o auxilio de um

nivelador, um fluxômetro com escala de 0 a 50 cclmin, para o controle da vazäo

mássica de injeção. De acordo com a especificaçäo do equipamento, a taxa de

ozônio produzida pelo gerador varia de maneira diretamente proporcional à

corrente elétrica, portanto se para a geraçäo de 5 g/h de ozônio é necessária uma

corrente de 1 Ampére, para uma taxa de 3 g/h será necessária uma corrente de

0,6 Ampére. Ressalta-se que a correlação acima somente é válida para a

utilização de oxigênio puro a ser introduzido na alimentação do gerador. As

Figuras 34 e 35 apresentam o gerador de ozônio e o fluxômetro utilizados,

enquanto a Figura 36 apresenta a disposiçäo dos equipamentos para aplicação de

ozônio gasoso

Figura 34 - Gerador de ozônio (capacidade Sg/h) Figura 35 - Fluxômetro escala 50 cc/min



Coluña
de solo

F¡gura 36 - Esquema do sistema para aplicação de ozÔnio gasoso
através de colunas de solo

Visando determinar como a oxidação química com ozônio pode afetar a

mobilidade dos íons metálicos no subsolo através de mudanças no pH,

Capacidade de Troca Catiônica, modificação oxidativa ou destru¡ção do metal-

sorvido dentro de uma zona de tratamento-alvo.

Antes de definir a posição e tamanho da seção filtrante do poço de

injeção a ser selecionado para o experimento, foi realizado um ensaio preliminar

para se observar o alcance da injeção de ozônio ao longo de uma seção filtrante

de 30 cm de comprimento em função da variação das vazões de injeção e

pressão constante.

O referido ensaio foi executado a partir de uma coluna de acrílico

preenchida com água representando o meio de injeção, no qual um tubo

confeccionado em inox foi inserido possibilitando a observação do alcance da

injeção de ozônio ao longo da seção filtrante. Foram utilizados 2 tipos de seção

filtrante, uma seção de 30 cm e a outra com 3,5 cm de comprimento. A Figura 37

abaixo apresenta o comportamento observado durante o ensaio preliminar.
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Figura 37 - Alcance de injeção ao longo de seçäo filtrante de 30 cm de
comprimento operando com vazão máxima

Apesar do sistema de injeção estar operando com vazão máxima, foi

possível observar que o alcance máximo atingido ao longo das seções filtrantes foi

de 3,5 cm de comprimento. Portanto, o resultado observado contribuiu para a

tomada de decisåo em relação à estratégia de injeção e configuração da seção

filtrante na extremidade inferior, ou seja, do lado oposto a entrada de ozônio no

poço. A Figura 38 demonstra a seçäo filtrante selecionada configurada com 3,5

cm de comprimento.
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Figura 38 - Alcance de injeçäo ao longo de seção filtrante de 3,5 cm
de comprimento operando com vazão máxima

A introdução do poço de injeção foi realizada com o auxilio de uma

vareta de aço utilizada como guia e um cilindro de vidro de diâmetro maior que o

poço de injeção. Esse cilindro serviu como revestimento para garantir que a seção

filtrante do poço de injeçäo em aço inox não fosse bloqueada pelas paredes do

furo realizado com a vareta de aço utilizada como guia durante o processo de

introdução do poço de injeção na coluna.

Cada uma das duas colunas de comprimento Lr = 1,12 m e Lz = 1,06 m,

respectivamente construídas a partir dos amostradores, foram subdivididas em 5

colunas menores de 43 cm de comprimento cada uma. A amostra de solo

referente a coluna 0 foi composta a partir de frações de amostras provenientes de

outras colunas. A Figura 39 apresenta a disposição da coluna para aplicação de

ozônio gasoso.
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Tubo ranhurado
- lnox

Figura 39 - Disposição esquemática de cada coluna para aplicação de ozônio gasoso

Para garant¡r que a oxidaçäo química ao longo de toda coluna fosse

realizada de maneira homogênea durante a execução do experimento a seção

filtrante foi reposicionada 4 vezes em cada coluna durante o período de injeção do

ozôn¡o (Figura 40).

P1 P2 P3 P4

Figura 40 - Reposicionamento da seçäo filtrante



Monitoramento do Sistema

A amostra referente a denominada Coluna 0 não sofreu ozonização.

Cada uma das outras colunas foram ozonizadas por períodos de tempo diferentes

conforme a Tabela 5.

de cada coluna

Conforme a Figura 41 , cada posição da seção filtrante recebeu a

denominação de P1, P2, P3 e P4, respectivamente. A Tabela 6 apresenta o tempo

de ozonização em cada coluna para a respectiva posição da seção filtrante.

Tabela 6. Períodos de ozonização de cada coluna
x

Coluna

I empo I orar
de

Ozonização
lnrl ñì

Ièmpo ds
Ozonização

(r.nin) ¡
Posicãb P1

Tempo de
Ozon¡zação

(min¡ '
Poslcão Þ2

tempo oe
Ozonlzação

(mln) -
ÞÀèlêå.r Þâ

Ozonização
(min) -

Poslcão P4
1 10 2,5

2 20 5 5

3 30 7q 7,5

4 40 10 10 10
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A Figura 41 apresenta o sistema de injeção em funcionamento para

uma das colunas em posiçäo P4.

Figura 4l - Sistema de injeçåo em funcionamento

O solo restante de cada coluna foi tratado conforme o procedimento

descrito no Capitulo 6.3, gerando 5 amostras de solo. Cada uma das 5 amostras

coletadas foram encaminhadas para análises de parâmetros que impactam as

taxas de reação do ozônio: Capacidade de Troca Catiônica (CTC) (200 g), pH

(CaClz e KCI) (20 - 30 g) para cálculo de ÂpH, Difraçäo de Raios X (50 g) e

Fluorescência de Raios X (50 g).

O período total de ozonização para este experimento foi de 100

minutos. Ressalta-se que ao final da ozonização de cada coluna, o tubo de aço
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inox utilizado como poço de injeção foi lavado com água corrente e sabão neutro e

secado em estufa para evitar contam¡nações cruzadas entre as colunas.

Durante a ozonização de cada coluna foram monitorados os parâmetros

operacionais do sistema de injeção (Tabela 7).

Conforme a tabela acima nota-se que todos os parâmetros monitorados

permaneceram praticamente constantes durante a ozonização das colunas,

portanto a única variável foi o tempo de ozonização de cada uma delas.

7. RESULTADOS E DISCUSSÖES

7.1. Hidrogeologia local

As sondagens realizadas na área estudada indicam a ocorrência de um

aquífero granular livre, onde a profundidade do N.F. varia de 0,73 m (PM-21) a

7,79 m (PM-03). Este tipo de aquífero sofre recarga através da água que percola

através da zona não saturada e lateralmente através do fluxo natural da água

Tabela 7. Dados monitorados no sistema de

Coluna
Pressão lnicial na
saída do Cil¡ndro
dè 02 (kgflcm2)

Preggäo Flnal na
safda do Cilindro
dê 02 (kgflcmz)

Prsssão no
Gerador de

Ozôn¡o (bar)

Corrsntê no
Gerador de

Ozônlo

Vazåo de
ln¡oçåo no
fluxômetro

6,5 0,9 0,6 30

6,5 5.0 0,9 0,6 30

5,0 5.0 0,8 0,6 30

4 5,0 5,0 0,8 0,6 30
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subterrânea, podendo também ser recarregado através do fluxo vertical

proveniente de uma camada estratigráfica inferior (FETTER, 2001).

Mapa Potenciométrico

A interpretação da hidrogeologia local foi realizada com base na

confecção de um mapa potenciométrico que indicou as direções do fluxo natural

das águas subterrâneas. A potenciometria local foi determinada à partir dos dados

de localização, cota topográfica e medição do N.F. dos poços de monitoramento

existentes no local. Estes dados foram utilizados para calcular e avaliar a

distribuição de cargas hidráulicas em toda rede de poços de monitoramento. A

determinação da carga hidráulica de cada poço é dada conforme a Eq (25),

CH=CP-NF

CH = Carga Hidráulica

CP = Cota topográfica do poço

NF = Profundidade do nível freático

Eq (25)

A Tabela I apresenta os resultados de carga hidráulica para cada poço

de monitoramento. Os resultados de N.F. foram obtidos a partir de uma nova

campanha de medição realizada em 2 de setembro de 2011.



Tabela 8. Resultados de

782,213

. Poço de moniloramento

Com a distribuição das cargas hidráulicas em planta foi traçado o mapa

potenciométrico da área. Na Figura 42 tem-se o respectivo mapa potenciométrico

da ârea.

(Fonte: FATOR AMBIENTAL, 2012)
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Figura 42 - Mapa potenciométrico
(Fonte: Adaptado de FATOR AMBIENTAL, 2012)

De acordo com o mapa potenciométrico, o fluxo da água subterrânea do

aquífero livre granular da área apresenta sentido preferencial de sul para norte,

concordante com a direção do rio Tietê, situado a aproximadamente 4,0 km a

norte. Apesar de potenciais interferências no sentido do fluxo devido, tanto à

possível presença de paleocanais, quanto à proximidade da área com o Rio

Tamanduateí, localizado a 2,0 km a oeste da ârea de interesse, o mapa

potenciométrico se apresenta uniforme com relação à distribuição das linhas de

fluxo.

!'SCÂL^ {d)



7.2. Análise granulométr¡ca

De acordo com as sondagens realizadas e poços perfurados, a área de

interesse possui cobertura de brita ou concreto nos locais perfurados. A seguir

tem-se material argilo-siltoso, areia fina a média, cor marrom avermelhada, com

intercalações de pacotes mais argilosos, mais plástico, de cor cinza rosa a

azulada.

A Tabela I apresenta os resultados referentes à composição

granulométrica da amostra de solo AS-30. De acordo com os resultados é

possível observar que a coposição do solo da área em estudo é

predominantemente argilo siltoso com pouca areia.

Tabela 9. Resultados referentes à composição granulométrica da amostra

Os resultados referentes à composição granulométrica da amostra de

solo AS-30 foram projetados em diagrama triangular e classificados segundo

SHEPPARD (1954) (Figura 43).

de solo AS-30

Amostrã lntelvalo'da
amostra.f mì Argila,(e/o) Sllte (%) Areia (%)

AS-30 7 .22-12.22 59.91 31 .22 8



Figura 43 - Projeção em diagrama triangular de Sheppard dos
dados granulométricos da amostra de solo AS-30

De acordo com os resultados da análise granulométrica observa-se que

o solo em questão é predominantemente argiloso. Argilas são partículas minerais

do solo com diâmetros inferiores a 0,002 mm e, mesmo tendo dimensões acima

das partículas coloidais (1-103 nm), possuem características de colóides e, como

tal devem ser consideradas. As dimensões reduzidas das argilas conferem a elas

superfícies específicas bastante elevadas, com aumento da capacidade de

adsorção iônica (HYPOLITO et al., 2011).

7.3. Análises Mineralógicas

A Figura 44 contém o resultado da análise executada para a amostra

AS-30. O resultado aponta a ocorrência predominante de Caulinita, além da
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ocorrênc¡a de Gibbsita e Hidrocalumita. Embora detectada, a ocorrência de

Muscovita seu teor é negligenciável. A formação destes minerais é favorecida em

condiçöes de intensa precipitaçäo e indices pluviométricos intensos.

'(20)
mc:Uda\€phae¡ras30.RAw-tileias3O.RAW-Type:2TUThloc*ed-Starti2.O0O"-End:65.000"-sbp: o.O5O'-sleptim:Ls
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bl0r -080-0686 (D - Kærinrrè tA - At2(si2o6XoH)4

Elor-o¿+r:oz c) -¡¡us@irô-2M'r - KAr2.9si3 loro(oH)2

Figura ¡14 - Gráfico com resultado da Análise de Difraçåo de Raio X para a amostra de solo AS-30

7.4. Anâlises químicas

Tanto os elementos maiores quantos os elementos traço de interesse

para este estudo foram selecionados com base na toxicidade potencial a saúde

humana e ocorrência em água subterrânea conforme os resultados das amostras

coletadas em campo e também pela detecçäo dos mesmos pelos resultados

referentes à composiçäo mineralógica das amostras analisadas.

AS3O



Elementos maiores

A Tabela 10 contém os resultados referentes à composição química

para os elementos maiores das amostras de solo AS-30, obtidas através das

análises executadas no Laboratório de Fluorescência de Raios - X do lGc/USP.

Os resultados indicam a predominância de óxidos/hidróxidos de ferro (lll) e

alumínio conferindo ao solo baixo poder de adsorção catiônica.

Tabela 10. Resultados referentes à composição química da amostra
de marores -

S. s¡o, Alro3 FezQs KzO Mgo MnO CaO

-30 42.73 32.25 9,96 o.19 0.01 o.o2 0,33

De acordo com os resultados acima é posslvel observar a

predominância de SiOz, AlzOe, FezOg dentre os elementos maiores, indicando uma

composição química caracterlstica de solos bem intemperizados proveniente de

região com índices elevados de pluviosidade e boa drenagem' O MnO' embora

em concentrações relativamente menores que o SiO2' AlzO¡ e FezOg, possui

ocorrência natural em solos variando entre 0,01 e 0,4o/o (ALLOWAY' 1995;

MCBRIDE, 1994; THORNTON, 1995).

Com exceção do SiOz que não apresenta nenhuma toxicidade e da

baixíssima ocorrência de CaO e MgO, o AlzOg, FezOg e MnO são os elementos

maiores mais relevantes para este estudo. Ressalta-se que concentrações de
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AlumÍnio, Ferro e Manganês também foram detectadas em água subterrânea

conforme os resultados das amostras coletadas durante os trabalhos de campo.

Elementos traços

A Tabela '1 I contém os resultados referentes à composição química

para os elementos traços de interesse da amostra de solo AS-30. Além do Cr, Ni e

Pb, os quais foram selecionados como compostos de interesse para este estudo

devido sua potencial toxidade, o Zn também foi selecionado por ter sido detectado

na água subterrânea conforme os resultados das amostras coletadas no local.

pH e Capacidade de Troca Gatiônica

A Tabela 12 apresenta os resultados referentes às análises para

determinação de pH e CTC da amostra de solo AS-30, executada no Laboratório

de Fertilidade dos Solos do lnstituto Agronômico de Campinas-lAC.



Tahela 12. Atributos do solo

: Matéria Orgânica; S.B.: Soma de Bases;
¡turâção por Bases da CTC a pH 7

Qualidade do Solo

Catiônica;

A qualidade do solo foi avaliada com base nas amostras para os

seguintes parâmetros analisados: VOC (Compostos Orgânicos Voláteis), TPH

fracionado (Hidrocarbonetos Totais de Petróleo), Metais, PAH (Hidrocarbonetos

Policíclicos Aromáticos), etanol e alcalinidade.

Para este estudo, foram considerados os resultados das amostras

coletadas na região próxima à franja capilar e zona saturada para as sondagens

SO-12; SO-13; SO-14; SO-15; SO-18 e SO-19.

Os resultados foram comparados aos valores de intervenção

preconizados no Relatório de Valores Orientadores da CETESB para água

subterrânea e, na ausência deste, com os Valores Orientadores da USEPA (2011)

e Lista Holandesa (2009).

V: Saturâção por Bases da CTC a pH 7



Gompostos Orgânícos Voláteis - VOC

Não foram identificadas amostras com concentrações superiores as

estabelecidas pelo Limite de lntervenção dos Valores Orientadores de

Comparação adotados CETESB (2005) e USEPA (2O11), para solo considerando

o cenário industrial. Foram detectados traços dos compostos Acetona,

Etilbenzeno, Tolueno e Xilenos Totais. Todos os resultados observados

mantiveram-se abaixo dos Valores Orientadores adotados.

Resultados Analíticos para Hidrocarbonetos Totais de Petróleo -

Não foram identificadas amostras com concentrações superiores as

estabelecidas pela Decisão de Diretoria da CETESB no 010/2006iC. Foram

detectadas concentrações de TPH fracionados e TPH total.

Os resultados de TPH Total foram detectados abaixo dos valores estabelecidos

pela CETESB de 1.000 mgkg-1.

Hidrocarbonetos Policílicos Aromáticos - PAH

Não foram identificadas amostras com concentraçöes superiores as

estabelecidas pelo Limite de lntervenção dos Valores Orientadores de

Comparação adotados CETESB (2005) e USEPA (2O11), para solo considerando
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o cenário industrial. Nas sondagens SO-12, SO-13, SO-14, SO-15 SO-18 e S0-19

foram detectados apenas traços do composto Naftaleno.

Etanol e Alcalinidade

Não foram detectadas concentrações de Etanol em nenhuma das

amostras coletadas. Os resultados de Alcalinidade apontaram concentrações

conforme a Tabela 13.

1 de alcalinidade no solo
Amoatrâs so-12 so-43 so-14 so-15 so-18 so-19

Alcalinidade
31 3,1 <86,8 <83,3 <83,0 151 .9 351.1

Parâmetros Físicos e Carbono Orgânico Total - GOT no solo

A Tabela 14 apresenta os resultados referentes ao parâmetros físicos e

Carbono orgânico Total - COT no solo.



Qualidade da Água Subterrânea

A qualidade da água subterrânea foi avaliada à partir dos resultados

analíticos das amostras coletadas nos poços de monitoramento. Foram analisados

os seguintes parâmetros: VOC (Compostos Orgânicos Voláteis), TPH fracionado

(Hidrocarbonetos Totais de Petróleo), PAH (Hidrocarbonetos Policíclicos

Aromáticos), Metais Dissolvidos, Etanol, Acalinidade e Carbono Orgânico

Total. Os resultados foram comparados aos valores de intervenção preconizados

no Relatório de Valores Orientadores da CETESB para água subterrânea e, na

ausência deste, com os Valores Orientadores da USEPA (2011) e VROM - Lista

Holandesa (2009). No momento da coleta foram realizadas medições de pH, Eh

(mV): Condutividade elétrica - CE (mS/cm); Oxigênio dissolvido - OD (mg/L),

Temperatura (oC), Vazão e Turbidez (NTU) (Tabela 15).



Tabela 15. Resultados de parâmetros monitorados durante a coleta de amostras de

Resultados Analíticos Para VOC

Foram detectadas concentrações acima dos valores de intervenção

adotados para 1,3,5-triclorobenzeno, benzeno, etilbenzeno, metil t-butil éter'

tolueno e xilenos totais (Tabela 16).



Tabela 16. Resultados analíticos voc

Parâmètros
PgL¡

T¡iclorobenzgno

Valor de
lntervenção

20 t1)

300

1212)

700

500

Bênzeno

éter

folueno

Xilenos totais

- : não detectado ou aba¡xo do vaìor Cetesb (2005); (2): Valor

Foram detectadas também concentrações abaixo do limite de

intervenção para os seguintes compostos:

. Glorofórmio: PM-03 (8,1 ugL'1) e PM-05 (9,1 UgL-1)

. Etilbenzeno: PM-04 (159,0 pgl-l) e PM-26 (17 pgl'1)

o Metil-t-butil-éter: PA-1 (5,1 ¡rgl-r), PM-02 (6,7 pgL¡), PM-06 (7,6

ugL-r¡, ev-zo (5,9 ¡rgL-1), PM-25 (6,2 ugLr¡, eNl-ze (7,6 ugl-1) e PM-31

(10,0 UgL"1)

. Tolueno: PM-05 (5,2 ¡rgL-1¡, ev-oz (13,0 ¡rgl-1), PM-15 (29,0 pglr),

PM-27 (25,0 ugl-1)e PM-29 (6,4 ugl-1)

. Xilenos tota¡s: PM-04 (108,0 pgl-1), PM-07 (15,0 pgL-1¡, ev-to

(26,0 pgl-1), PM-1 1 (23,0 ¡rgLr¡, rv-ts (276,0 ugl-1), PM-23 (40,0

pgl-1) e PM-24 (36,0 pgl-1)
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Resultados Anallticos para TPH fracionado e TPH lotal

Para TPH (Hidrocarbonetos Totais de Petróleo), os resultados obtidos

foram comparados ao Valor Orientador da CETESB (2006). A Tabela 17 (a e b)

contém os resultados apenas os resultados dos poços de monitoramento onde

foram verificadas concentrações acima do Limite de lntervenção. Das faixas

detectadas, há predomínio das cadeias curtas de carbono, indicando

contaminação por derivados de petróleo como gasolina e diesel.

Tabela 17. Resultados anallticos para TPH em água subterrânea (a) e (b)

Paråmetroa
.gsL:'

Allfátlcos

Alifáticos

Alifátlcos

c13.Cl6

Allfát¡cos

Allfáticos

Aromátlcos

Aromát¡cos

Valor d6
lntervonção

¡nexistente

inex¡stente

- : não deteclâdo ou abaixo do valor do



ParâmetrÖs
FSLN

Alifát¡cos

Alifáticos

At¡fát¡cos

Alifát¡cos

Alifát¡cos

Aromátícos

Aromátlcos

TPH Total

Valor de
lnt€.vonção

¡nex¡stente

lnex¡stente

inexistente

¡nexistente

¡nex¡stente

inexistente

inexistente

600 {1)

Foram detectadas também concentrações abaixo do limite de

intervenção para TPH Total nos poços: PM-08 (474 pgL-1), PM-17 (550 ugl-1),

PM-1S (586 pgL¡¡, eV-Zt (373 ugl-1), PM-25 (42S ugL-1), PM-30 (445 ugL-1).

Resultados Analíticos para PAH

Não foram identificadas amostras com concentrações superiores as

estabelecidas pelo Limite de lntervenção dos Valores Orientadores de

Comparação adotados CETESB (2005), USEPA (201 1) e Lista Holandesa (2009),

considerando os valores para água subterrânea. No PM-26, escolhido como alvo

para os estudos exper¡mentais foram verificadas concentrações apenas para os

seguintes compostos:



. Naftaleno: PM-26 (36,0 pgl-1)

. Acenafteno: PM-26 (0,18 PgL-1)

. Fenantrèno: PM-26 (0,21 UgL-1)

Todos os valores observados mantiveram-se abaixo dos Valores

Orientadores adotados.

Resultados Analíticos para Metais dissolvidos

A Tabela 18 (a e b) contêm os resultados para concentraçöes

detectadas acima dos Valores de lntervenção:

Tabela 18. Resultados analíticos para metais em água subterrânea (a) e (b)

Amostras

valor de
lntervençãopgr' ÌaM

l8
|,lul

l9
Ffn

21

Frvl

zz

rfit

23

PM

24

l,M

25

lJM

26

rM
27

t-rtl

28

FIYI

30

Ferro f 06.001 14.32'l 845 438 797 2.559 1.506 26.'t21 2.452 404 1.572 3oo{t)

424 414 400

ou aba¡xo do valor de
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No PM-26, escolhido como alvo para os estudos experimentais foram

verificadas concentrações abaixo dos Valores de lntervenção apenas para os

seguintes compostos:

. Alumínio (Al): PM-26 (103 pgl-1)

. Manganês (Mn): PM-26 (106 pgl"1)

. Zinco (zn): PM-26 (95 UgL-1)

Resultados Analíticos para Etanol, Alcalinidade e Carbono

Orgânico Total (COT) na água subterrânea

Não foram detectadas concentrações de Etanol em nenhuma das

amostras coletadas. Os resultados de Alcalinidade apontaram concentrações

variando de 6,83 mgCaCOa/L (PM-06) a 312,O mgCaCOs/L (PM-31)' Os

resultados de Garbono Orgânico Total - GOT apontaram concentrações

variando de <0,5 % (PM-04 PM-14 e PM-24) a 12 mglL (PM-26) (Tabela 19).



Tabela 19. Resultados de

Poço de
Mon¡toramento

subterrânea



7.5. Resultados experimentais

Neste capítulo são apresentados os resultados comparativos

provenientes das amostras encaminhadas para análises mineralógicas, análises

químicas, pH, capacidade de troca catiônica, extrações nítricas e extrações

aquosas. As amostras provenientes das colunas 1, 2 3 e 4 passaram por

diferentes períodos de ozonização e seus resultados foram comparados entre si e

aos resultados obtidos para a amostra da coluna 0, a qual não loi ozonizada.

Análises m¡neralógicas

Na Figura 45 são apresentados os resultados de difração de Raios X

das amostras de solo das colunas 0 a 4.
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Figura 45 - Difraçäo de Raios X dos solos das colunas O, 1,2,3 e 4 indicando presença
essencialde Caulinita e Gibbsita

Observa-se que näo houve alteração dos argilominerais do solo em

função dos tempos de ozonizaçâo de cada coluna.

Análises quím¡cas

A Tabela 20 e Tabela 21 contêm os resultados referentes à composiçåo

química dos elementos maiores e traços das amostras de solo (Coluna 0 a Coluna

4\.



Tabela 20, Composição química das amostras de solo
maiores -.-<1T,"

Coluna 0 Coluna I Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4

sio2 40.25 42,42 41,27 40,72 41,44

AlzO¡ oo.¿o 32.54 32,51 33,04 32,79

10,19 9.32 9.94 10,09 10,0 3

Kzo 0,16 0,20 0,17 0,17 0.17

<0.01 <0.0 1 0.10 <0.01 <0,01

MnO o.02 0,02 0,02 o,o2 0,02

CâO 0,04 ¡ñ2 0.40 0,03 0,03

Tabela 21. Resultados das análises quím¡cas das amostras de solo

)K çbluna o Coluna I Colu¡a 2 Coluna 3 Coluna 4

Valor do
lntgrvonção

(uso
lndustr¡al)

Cr o7 97 98 '105 108 400

Ni 18 '15 19 19 18 130

Pb b I o 6 7 900

Zn 46 45 55 46 45 2000

Não foram identificadas concentrações acima dos valores de

intervenção para uso industrial da Resolução CONAMA no 420 de 2811212009 e

Decisão de Diretoria no 195 de 2311112005 da CETESB.

pH e Capacidade de Troca Catiônica

As determinações de pH e Capac¡dade de Troca Catiônica (CTC) dos

solos (Tabela 22) foram realizadas no Centro de Pesquisa e Desenvolv¡mento de

Solos e Recursos Ambientais do lnstituto Agronômico de Campinas através do



95

método de Análise Química para Avaliação da Feñilidade de Solos Tropicais

(rNsTrruro AGRoNÔMrco, 2oo1).

As cargas das partículas coloidais do solo são determinadas pelos

valores de ApH, calculada pela relação ÂpH = pHc"crz - PHrcr- Valores positivos

de ApH indicam predominância de cargas negativas, aptas a adsorver cátions

(HYPOLITO et al., 2O1 1).

Os valores de CTC a pH = 7 (T) para todas as colunas variaram de

23,94 a 25,96 mmmol./dm3 que correspondem a 2,4 a 2,6 cmoUdm3. Tais

resultados são considerados baixos confirmando a predominância de caulinita

argilomineral I :1 com baixa atividade de adsorção. Estes resultados são

característicos de regiões tropicais, onde os solos são intemperizados, com

predomino de argilas de baixo poder de adsorção e teor de matéria orgânica baixo

a médio (LOPES & GUlLHERME,2004').

0a

Amostras
pH

(CaClr)
pH

(Kcr) ÀpH M.O.
(g/dm3)

Ar ii K caus r t v m

r")

Coluna 0 5,5 5,7 +o,2 6 0,06 l6 0,9 I 1 25,96 9,96 38 0,60

Coluna I
5,6 5,8 +O,2 b 0,06 l6 1.1 7 1 25,16 9.16 JO 0,65

Coluna 2 4,9 5,2 +0,3 6 0,06 18 0,8 (
1 24,86 6,86 27 0,87

5,5 5,8 +0,3 6 0,05 15 ,| 7 1 24,O5 9,05 co 0,55

Coluna 4
5,6 5,8 +0,3 6 0,04 l5 0,9 7 1 23,94 8,94 37 0,45

a ; t = C.T.C. efetiva; m -- o/o saturação por Al; V
Saturação po¡. Bases da CTC a pH 7
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Para a porcentagem de saturação por bases da CTC a pH = 7 (V),

foram obtidos resultados que variaram entre 36% e 38%, tais valores são

considerados baixos a médios. O valor de V = 27o/o, correspondente à coluna 2

que foi considerado um ponto anômalo e, decartado os resultados referentes à

coluna 2 serão discutidos adiante. Os resultados indicam que a porcentagem de

cargas negativas na superfície coloidal que apresentam potencial de troca

ocupados por bases trocáveis (K, Ca, Mg) a pH = 7 variaram entre 36% e 38% ao

longo do processo de injeção de ozônio.

A porcentagem de saturação por alumínio (m) reflete o teor de cargas

negativas no solo ocupadas por Al*3 trocável. Geralmente, quanto maior o teor de

Al'3 trocável mais ácido é um solo, menores os teores de K, Ca e Mg e maior a

porcentagem de saturação por Al*3. Os valores de m apresentaram variação de

0,60% a 0,45%, apesar de serem considerados baixos tais resultados são

coerentes com a acidez do solo, que apresentaram valores considerados como

sendo de média a baixa acidez. O valor de m = 87%, correspondente à coluna 2,

como já mencionado, foi considerado um ponto anômalo e portanto foi excluído.

Extrações lônicas

A Tabela 23 (a e b) contém os resultados referentes às extraçöes

aquosas e nítricas realizadas para quantificação de cátions, respect¡vamente em

solução intersticial e total (adsorvido + intersticial).



Tabela 23. Resultados das extrações nítricas (a) e aquosas (b) (mgl{)

Al3* Mn2' cf' NF' Pb2' zn2'

COLUNA O 3.90 <0,50 0,65 <0,05 <0,05 <0,08 <0,05

3,70 <0,50 0,65 <0,05 <0.05 <0,08 0,07

3,90 <0,50 0,64 <0,05 <0,05 <0,08 <0,05

COLUNA 3 3.80 <0.50 0,65 <0.05 <0,05 <0,08 <0,05

4,00 <0,50 0,65 <0,05 <0.05 <0.08 <0.05

Uma vez determinados os teores das extrações nítr¡cas e aquosas é

possível quantificar os teores adsorvidos (extração nítr¡ca - extração aquosa),

cujos resultados encontram-se na labela 24.

\- Anal¡to

o,'ìà- Atr. Mn't cf' Nt"' Pb'- Z¡2'

24,60 8,70 0,65 <0.05 <0.05 <0,08 <0.05

28,70 9,90 0,65 <0,05 <0,05 <0,08 0,10

COLUNA 2 13.80 5,70 0,64 <0,05 <0,05 <0,08 <0,05

21.00 7.30 0.ô5 <0,05 <0.05 <0,08 <0,05

19,60 7 ,00 0,65 <0.05 <0.05 <0,08 <0.05

Tabela 24.

\nallto
¡mostrà\

CátlonB adeorvldos

at"* Mn2' cl. NF- Pb" 2n2'

COLUNA O 20.70 8,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COLUNA 1 25,00 9.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03

COLUNA 2 9,90 5,70 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00

COLUNA 3 17 ,20 7 ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COLUNA 4 'l 5.60 7.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
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Os resultados observados para as extrações nítricas e aquosas ind¡cam

que os elementos traço de interesse não estão adsorvidos na superfície e nem

mesmo presentes na solução intersticial. Assim, embora o CÉ* seja susceptível a

reações de óxido-redução, o fato de não estar posicionado na superfície do

argilom¡neral impede que o mesmo seja oxidado pela ação do ozônio aplicado ao

solo durante o experimento.

A mobilidade dos cátions Ni2* e Pb2* depende apenas da variação de

pH e portanto não exercem demanda por ozônio. Os resultados indicaram que

ambos fazem parte da estrutura cristalina, não estando adsorvidos na superfície

do argilomineral e também não tendo sido detectados na solução intersticial.

O Zn2* foi detectado pontualmente adsorvido e em solução na coluna 1,

o zinco não sofre reaçöes de óxido-redução e portanto não exerce demanda por

ozônio. As concentrações detectadas estão abaixo do valor de intervenção

estabelecido pela CETESB para a qualidade das aguas subterrâneas como 5

mglr.

Para os elementos maiores, os resultados das extraçöes nítricas

indicaram concentrações adsorvidas ao argilomineral para Al3* e Fe1e6¡. O Mn2*

não foi detectado adsorvido e tambem não laz parte da estrutura cristalina do

argilomineral, estando presente apenas na solução intersticial. Embora sejam

susceptiveis as reaçöes de oxido redução, as concentrações de Mn2* na solução

intersticial mantiveram-se constantes, indicando que não houve interação com os

agentes oxidantes devido a injeção do ozônio.

De acordo com os resultados, tanto o Al3* e Ferot"l apresentaram
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tendência de queda nas concentraçöes dos cátions adsorvidos no argilomineral.

Para o ferro o principal mecanismo responsável pela diminuição na

concentraçäo adsorvida é a hidrólise do Fe3* (Figura 46).

A presença de Fe2* nos resultados da extração nitrica indicam que o pH

da solução intersticial apresenta caráter ácido. Por outro lado, a injeçäo de ozônio

promove oxidação do ferro (ll) a ferro (lll), conforme eq. (24), que se hidrolisa

precipitando óxido hidratado de ferro (lll) conforme eq. (25), que gera na supedície

do coloide uma capa ocupando parte dos sítios de adsorção. O hidróxido de ferro

(lll) apresenta-se como coloide, em suspensão na soluçåo intersticial, e em

pequena quantidade como íons ferro trivalente.

jO: 1n¡ +t'cr+1aq¡t I t+ - t:er+(aq) + jlt.ot,l

Figura 46 - Resultados da extraçáo nítr¡ca para Fe¡o¡u¡

(24)



Fe*3(aq.) + 3HzO (l) = Fe(OH)¡ (s) + 3H+ (aq.) (25)

Prec¡pitação do Fe(OH)3 associado á partícula coloidal é evidenciada

pelo pico de concentração de Ferotal detectado aos 10 minutos de ozonização

(coluna 1) e essa assoc¡ação impediu a presença de ferro na solução intersticial

em quantidades expressivas.

Os dados também evidenciam que a acidez como consequência da

hidrólise foi de pouca importância, uma vez que não se detectou ions ferro na

solução intersticial.

Os valores de Fele6¡ detectados nas extrações nítricas superam o lim¡te

de intervenção estabelecido pela CETESB para a qualidade da água subterrânea,

cujo valor é 0,3 mgl-1.

O Al3* apresentou comportamento geoquÍmico bastante semelhante ao

do Fe3*, entretanto não é susceptível a reações de oxirredução.

As concentrações para cátions adsorvidos variaram de 28,7 mg/L até

19,6 mg/L (Figura 47) enquanto as concentrações de Al3* variaram de 3,7 mg/L a

4,0 mgil (Figura 48). Como se nota, todos os valores encontram-se acima do

padrão da CETESB, estabelecido em 0,2 mg/L ou 200 pg /1, indicando, desde já,

efeitos indesejáveis consequentes da aplicação do ozônio para descontaminação

de compostos orgânicos.

T-54 rt-
lflSIIiUÌt-.' l.ìír. :..:ì:i.,i.,iijïflÅS, Usp

- BIiILIüf EcA -



Alumin¡o (Al3+)

COLUM O COLUNA I
(0 r¡in) (10 min)

coLuM 2
(20 Íún)

COLUM 3 COLUM 4
(30 min) {40 min)

Figura 47 - Cátions de Al3* adsorv¡dos

Aluminio (AI3+)

COLUM,l COLUM 2

('10 nin) (20 fün)
COLUM 3

(30 nún)

COLUM 4
(40 rin)

Figura 48 - Cát¡ons de alumínio em solução interst¡cial

Assim como o que acontece com o Fe3*, a hidrólise do Al3* forma

hidroxicompostos que iräo se precip¡tar formando uma capa no colóide

responsável pelo pico de concentração detectado após 10 m¡nutos de ozonização

(coluna 1).

Os íons de ferro e os de alumínio coexistem no sistema e, assim, parte

do Al3* encontra-se ligado às partículas coloidais do solo (hidróxido de alumínio),
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parte fica na solução como Al3*, e na forma de hidroxicompostos como [AIOH]2* e

lAtoH2l-.

O fato do Al3* ter sido detectado na solução e o feiro não, é devido ao

fato de que sob um mesmo pH o Fe3* (Ks Fe(oHh) = 1,5 x 10 -3e) precipita primeiro

que o Al3* (Ks nr(or-i¡,) = 1,5 x 10 -32) pois seu produto de solubilidade é muito

menor.

Comportamento iônico da coluna 2

Analisando os resultados da coluna 2, constatou-se pontos que não

seguiram o padrão esperado. Desta forma, foi realizada mais uma investigação

sobre o tipo de material que compõe o perfil da coluna coletora (Liner) com a

fração utilizada no experimento L
Segundo a descrição de campo (perfil da sondagem SO-13), o solo

segue da superfície até aproximadamente 10,40 m com coloração marrom

avermelhada, saturado, predominantemente argiloso e pouca areia fina. A partir

de 10,40 até 12,22 m de profundidade o solo assume composição argilo - siltoso,

pouca areia fina e baixo teor de umidade.

A Figura 49 apresenta amostras do solo da coluna 2 e as respectivas

posições no perfil da sondagem SO-13/PM-16.
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AS-30

Figura 49 - Amostras de solo do perfil de sondagem correspondentes a coluna 2

Com base nestas informaçÕes uma amostra de solo coletada a 8,70 m e

outra a 10,53 m de profundidade foram submetidas a uma avaliaçäo tátil visual e

encaminhadas para análises quimicas (Tabela 24), pH e CTC (Tabela 25).

O exame tátil visual das duas amostras: coluna 0 (8,70 m de

profundidade) e coluna 2 (profundidade de 10,53 m), permitiu identificar uma

diferença significativa entre as duas amostras. A amostra da coluna 0 é moldável

com predomínio de partículas argilosas, e o material da coluna apresentou, em

relação à granulometria, padrão heterogêneo indicando que o não é moldável e

composto por argila siltosa e areia fina.

i

)

l

Na Tabela 25 tem-se os resultados das análises químicas de amostras
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do topo, das duas profundidades e da coluna 2; na Tabela 26 são apresentados

os atributos do solo das amostras das duas profundidades e da coluna 2.

Os dados analÍticos das três amostras indicam que a coluna 2 possui

cerca de 2% (em relação coluna 0) e 10% (em relação a coluna SO-13 8,70 m)

mais sílica que as outras duas, além disso, graças as características

Tabela 25. Composição química dos mater¡ais de duas
diferentes

-{stra
Anallto 

__": Coluna 0
sol3

(8,70 m)
Coluna 2 so-f3

(10,s3 m)

40.25 36,97 41 ,27 42,64

33,28 34,42 32.51 32,31

10,19 10,49 ool L77
0.16 0,12 0,17 0,20

<0,01 <0,0'l 0,10 <0,01

0,02 0,02 o,02 0.0?

CaO 0,04 0,04 0,40 0,01

Tabela 26. Dados de atr¡butos do solo dos materiais de duas profundidades

Amostrag
pH

(CaClr)
pH

(Kcr) aPH
M,O.

(s/dm3)

Ar iiK CaMgTt V m

(mmolcfdm',

Coluna 0
5,5 5,7 +o,2 6 0,06 16 0,9 I 1 25,96 9,96 38 0,60

so-13
8.70 m

5,8 6,1 +0,3 7 0.06 l6 o.7 I 2 26,70 10,76 40 0,60

4,9 5,2 +0,3 6 0,06 18 0,8 5 I 24.86 6,86 27 0,87

so-13
10,5 m

5,1 5,5 +0,3 6 0,05 16 1.1 6 2 25,10 9,15 36 0.55

T=C.T.C.apl- 7: t = C.T.C. efetiva: m = % saturacão por Al; V
Saturação por Bases da CTC a pH 7
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granulométricas mais siltosas que compõem o solo nessa região e claramente

argilosa nas regiões vizinhas comprovam o comportamento diferenciado da coluna

2.

Essas características, isto é, a maior porosidade do solo da coluna 2 em

relação às outras, permite que as taxas de infusão do ozônio sejam maiores nessa

coluna. Existe, portanto, um ambiente mais propício para troca de gases e maior

difusão do gás ozônio no ambiente da coluna 2. Este fato provoca uma aceleração

nas taxas de reação e dos mecanismos que controlam a diminuição dos teores

dos cátions metálicos de interesse adsorvidos, resultando nos baixos valores

observados para a coluna.

Gálculo das concentrações máximas adsorvidas

Através de uma regressão linear a partir da extrapolação da reta obtida

pela projeção das concentrações adsorvidas do cátion metálico de interesse em

função do inverso da raiz quadrada do tempo, é possível determinar a

concentração máxima, ou seja a concentração quando se atinge o equilibrio da

remediação.

Ressalta-se que os valores referentes à coluna 0 foram excluídos, uma

vez que para o tempo T = 0 implicaria em uma divisão por zero ou uma função

¡nexistente.

As incertezas foram ponderadas a partir do coeficiente de determinação,

também chamado de R', o qual mede o grau de ajustamento de um modelo

estatístico linear generalizado, como a Regressão linear, em relação aos valores



106

observados. O R2 varia entre 0 e 1, indicando, em percentagem, o quanto o

modelo consegue explicar os valores observados, portanto quanto maior o R2,

mais explicativo é modelo, pois melhor ele se ajusta à amostra.

Os resultados indicaram um intervalo para as concentrações máx¡mas

em solução e no colóide, após o instante que as reaçÕes e mecanismos de

mobilidade iônica cessaram. Tal instante foi determinado em função da

estabilizaçåo da segunda casa decimal das concentraçöes em mg/L.

A Figura 50 ilustra a análise correspondentes para o Al*3.

Auminio (43+)
27

21

. 1S

È, i7
15

13
11

7

o.2 0.25

lnverso da raiz quadrada dotqmDo

0.30.15

Figura 50 - Cát¡ons adsorvidos de Al3. em funçäo do inverso da raiz quadrada do tempo¡

Para o modelo estatístico linear foi obtido R2 = 0,4015, isto significa que

4O,15o/o da variável dependente consegue ser explicada pelos regressores

presentes no modelo.

A Figura 51 apresenta a extrapolaçáo da reta obtida pela projeçäo das

concentraçÕes do Al3* em função do inverso da raiz quadrada do tempo.



Alumin¡o (Al3+)
30

20

Þ,15

10

5

0

0.1 0.15 0.2 0.25

lnverso da ¡aiz quadrada do tempo

Figura 51 - Concentraçåo máxima adsorvida de Al3*

A concentraçäo máxima de Al3t adsorvido será de 4,44 mglL, as

concentraçäo estabilizará em aprox¡madamente 64000 minutos ou 44 dias.

Considerando que após 40 minutos de ozonizaçåo a concentração

detectada de Al3* adsorvido foi de 15,6 mg/L e a menor concentração a ser

atingida foi estimada em 4,44 mg/L, é possível estimar que a var¡açäo da

concentração, dada pela equação abaixo, será acrescentada às concentrações

em solução intersticial.

Â[A13*]16"o"¡¿o = 15,6-4,44 = 11,16 mgil

Após 40 minutos de ozonizaçåo a concentração detectada de Al3* na

soluçåo intersticial foi de 4,0 mg/L. Portanto a estimat¡va para a concentração

máxima a ser observada na solução intersticial é dada por:

lAl3*]¡nterst¡c¡al = 4,0 + 11,',6 = 15,16 mg/L
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Assim, é possível assumir que as concentrações detectadas em campo

para água subterrânea poderão ter seu valor aumentado em até 1 5,1 6 mg/L.

A Figura 52 ilustra a análise desempenhada para o Ferotur.

0.2 0.25

lnv€rao da râlz quadrada do tompo

Figura 52 - Cát¡ons adsorvidos de Feroþr em função do ¡nverso da ra¡z quadrada do tempol

Para o modelo estatíst¡co linear foi obtido R2 = 0,513, isto significa que

51 þ0% da variável dependente consegue ser explicada pelos regressores

presentes no modelo.

A Figura 53 apresentam a extrapolação da reta obtida pela projeção das

concentrações do Feroør em função do inverso da raiz quadrada do tempo.

Ferro (Fe)



Ferro (Fe)

---.- EXTRAçÄo
NfTRICA

- 
Linear
(EXÍRAÇÃI
NlTRrcA)

0.1 0.15 0.2 0.25

lnverso da ¡ãlz quadrada dotêñpo

F¡gura 53 - Concentração máxima adosrvida de Felo¡u¡

A concentração máx¡ma de Fetotar adsorvido será de 3,48 mg/L e se

estabilizará em aproximadamente 80000 minutos ou 55 dias.

Considerando que após 40 minutos de ozonização a concentração

detectada de Fe1o6¡ adsorvido foi de 7,0 mg/L e a menor concentração a ser

atingida foi estimada em 3,48 mg/L é possível estimar que a variação da

concentração adsorvida, dada pela equação abaixo, será acrescentada às

concentrações em solução intersticial.

Â[FerourJ = 7,0 - 3,48 = 3,52 mg/L

Para o Felo¡u¡, não foram detectadas concentrações de cátions na

solução intersticial. Assim, é possível âssumir que as concentrações detectadas

em campo para água subterrânea poderão ter seu valor aumentado em até 3,52

mg/1.

0.30.05
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8. CONGLUSÖES

O solo da área de estudo é predominantemente constituído de Caulinita,

além da ocorrência de Gibbsita. Apesar dos valores de ApH serem positivos

indicando que a superfície coloidal é carregada negat¡vamente e atraem cátions, a

Caulinita é um argilomineral 1:l que confere ao solo um baixo poder de adsorção

catiônica e consequentemente baixo valor de CTC.

Os resultados das análises químicas determinadas por Fluorescência de

Raios X, indicaram, como era de se esperar, teores elevados de alumínio e ferro

por se tratar de um silicato de alumínio (filossilicato) que compöe a caulinita.

Também foram identificados elementos traços com potencial tóxico como o Cr,

Pb, Zn e Ni.

Os resultados obtidos a partir das extrações nítricas e extrações

aquosas das diferentes frações do solo indicaram que os elementos traços Cr, Pb

e Zn Ni fazem parte da estrutura cristalina do argilomineral com pouca

probabilidade de se encontrarem expostos na superfície e desta forma pouco

susceptíveis a reações de óxido redução. Portanto a utilização da técnica de

oxidação através do ozônio para remediação dos hidrocarbonetos de petróleo

existentes na érea não implicará na mobilização desses metais pesados para a

água subterrânea, fato que agravaria o cenário da contaminação já existente.

O zinco foi pontualmente detectado adsorvido junto a superficie do

argilomineral e em solução intersticial sob a forma de Zn2t. Suas concentrações



111

adsorv¡das associada ao argilom¡neral e mesmo em solução intersticial estão

abaixo do valor de intervenção estabelecido pela CETESB para a qualidade das

águas subterrâneas como 5 mg/L ou 5000 Ug/L.

A aplicação da técnica de remediação pela injeção de ozonio pode,

dependendo dos atributos do solo, liberar Íons poluentes como Al3* e Fes* que

podem encontra-se disponiveis no s¡stema solo/O¡.

Seus teores diminuem com o aumento do tempo de injeção de 03.

As concentraçöes de Al3* adsorvidos variaram de 20J mg/L até 9,9

mgL-1 enquanto que as concentrações de Al3* na solução intersticial variaram de

3,7 mg/L a 4,0 mglL, todos os valores estão acima do padrao da CETESB para

qualidade da água subterrânea, estabelecido em 0,2 mg/L ou 200 pg/L.

A ocorrência do Al3* em solução indica que a competição de cátions H*,

ainda presentes na solução, com os hidróxicompostos ([AIOH]2. e [AlOHz].) já

adsorvidos causam o deslocamento dos mesmos da camada precipitada por

serem espécies estáveis em relação a acidez do meio.

A extrapolação da reta obtida pela projeção das concentrações do Al3*

em função do inverso da raiz quadrada do tempo indicou que, se mantidas as

condições de acidez, a concentração máxima de Al3* adsorvido será de 4,44 mgl-

1, estabilizando-se em aproximadamente 44 dias.

O Ferotal adsorvido detectado à parlir das extraçoes nitricas e aquosas

apresentou concentrações que variaram de 5,70 a 9,90 mg/L, acima do limite de

intervenção estabelecidooo pela CETESB para a qualidade da água subterrânea,

cujo valor é de 0,3 mg/L ou 300 pg/L. Assim, foi possivel inferir que as
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concentrações detectadas em campo para água subterrânea poderão ter seu valor

aumentado em até 1 5,16 mg/L.

A extrapolação da reta obtida pela projeção das concentraçöes do

Fê16¡¿¡ êrr função do inverso da raiz quadrada do tempo indicou que, se mantidas

as condições de acidez, a concentração mÁxima de Fe¡o¡u¡ adsorvido será de 3,48

mg/L, estabilizando-se em aproximadamente 55 dias, sendo possivel inferir que as

concentraçöes detectadas em campo para água subterrânea poderão ter seu valor

aumentado em até 3,52 mg/L.

Em relação ao Mn2*, apesar ser susceptivel às reações de óxido

redução, suas concentrações na solução intersticial se mantiveram constântes,

indicando que não houve interação com os agentes oxidantes pela injeção do

ozônio.
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